Verslag vergadering OR de Lindelaar
datum

: 11-01-2016

locatie

: de Groene Borg

tijd

: 20.00 uur

Aanwezig namens OR: Jan Koerts; Cor Jager; Djoke Timmerman; Annemiek Lubbinge, Janine Jeuring,
Connie Alingh, Sandra Nijlunsing, Alberto Jansen, Marjan Tolsma, Annemarie Lahuis
Aanwezig namens leerkrachten ; Esther Veenstra, Jeltje Jansen
1)

Opening

Jan opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom en in het bijzonder Marjan en
Annemarie. Zij gaan het volgend schooljaar de vertrekkende leden vervangen.
2)

Notulen

Notulen december worden goedgekeurd, actielijst wordt bij langs gegaan.
-techniektorens; +/- 8000 euro, stichting betaalt de helft van de kosten. Het geld dat is opgehaald
bij de fancy-fair wordt hieraan besteed. Het onderhoud/aanvulling is voor de stichting.
3)

Mededelingen/ingekomen stukken

4)

Werkgroepen

Kerst is goed verlopen, schorten van Meursinge mogen we houden, eventueel volgend jaar zelf
enkele lantaarns aanschaffen.
Koningsdag 21 april; nog niet duidelijk of hier iets van de OR wordt verlangd
Laatste schooldag werkgroep bestaat vanuit de leerkrachten uit Mariska, Marieke en Marjolein en
vanuit de ouderraad Sandra, Janine, Connie,Annemarie en Annemiek.

5)

Financiën

Ouderbijdrage stagneert .
Samenwerking financiën met de ouderraad van de Wegwijzer loopt niet goed. Mails worden niet
beantwoord. Aangeven in gezamenlijk overleg!
6)

Oud papier

December liep prima. Advies om wel hesjes te gaan gebruiken deze liggen in de OR kast.
7)

Verkeer

Wervingscampagne houden 'wordt verkeersouder' in overleg met Dolf. Eventueel werkgroep verkeer
met 2 ouders en 1 leerkracht.
Verkeersexamen moet datum voor geprikt worden, beide scholen moeten 11 hulpouders
aanleveren.
Streetwise gepland voor 8 mei
De NS komt weer in groep 8 met de film bloedrood.
8)

Rondvraag

Djoke; als er geschaatst kan worden doet de OR daar iets mee? Dit gaat via school
Marjan; opgevallen dat er geen prullenbakken buiten zijn. OR is hier al achter geweest. Wordt niet
gedaan. Meenemen naar gezamenlijk overleg Wewijzer.
9)

Afsluiting

Jan sluit de vergadering om 21.30 uur.

