
Datum: dinsdag 3 september 2019
Tijd: 20.00 uur - 20.45 uur
Locatie: Groene Borg, Westerbork

Aanwezig 
namens ouderraad: Wesley Lammerts van Buren, Cor Jager, Leo Bosman, Annemarie Lahuis, 

Lianne Fieten, Annemiek Lubbinge, Marian Tolsma, Marianne Darwinkel
namens leerkrachten:Marieke Nederhoed, Esther Veenstra
Afwezig: Judith Spaai (mk)

1 Wesley heet iedereen welkom en opent de vergadering.

2 Notulen vorige vergadering
* Agendapunt 9 - leerlingenraad; welke afspraken zijn er gemaakt? Dit onderwerp komt als 
actiepunt aan de orde.

3 Mededelingen en ingekomen stukken
* Handboek O.R. en Huishoudelijk reglement 
De besluitenlijst wordt opgenomen in het Handboek. Dit punt komt op de agenda voor de 
vergadering in oktober.

4 Actiepuntenlijst
* Uitnodigen leerlingenraad
De bovenbouwleerlingen kiezen ieder schooljaar een afgevaardigde per klas voor de 
leerlingenraad. Dit jaar zijn er 5 bovenbouwklassen dus 5 leerlingen voor de raad. Donderdag 19 
september zijn de verkiezingen. 
Afgesproken wordt dat enkele leden van de O.R., onder schooltijd, kennis maken en in gesprek 
gaan met de leerlingenraad. Hierbij wordt Dolf Dekker uitgenodigd. 

* Uitnodigen De Wegwijzer
Marian neemt contact op met Evert Jan, O.R. voorzitter van De Wegwijzer om een 
vergaderafspraak te maken, bij voorkeur een datum na de herfstvakantie. Verzoek aan allen om 
bespreekpunten aan te leveren. Marian, Wesley en Leo zijn bij dit overleg aanwezig.

5 Werkgroepen
* Circus op school
Een erg geslaagde avond met mooie optreden van de leerlingen. 
Door miscommunicatie over het tijdstip van opbouwen ontstond er overdag een gespannen sfeer. 
Feedback van de leerkrachten: te laat duidelijkheid en daarom op het laatste moment veel zelf 
moeten doen/maken/regelen. 
Cor vraagt Judith Spaai en Johan Naber naar de foto’s die gemaakt zijn en waar deze besteld 
kunnen worden.



* De Bult
Na overleg met De Wegwijzer en met hulp van Rolf Dolfing zijn de duikers verplaatst en is het 
hekwerk verwijderd. Dit hek is over en moet opgeruimd/afgevoerd worden. Het nieuw ingezaaide 
gras heeft op warme dagen water gekregen van Marian.
Er moeten nog afdekdoppen geplaatst worden op de pijpen die de duikers op z’n plaats houden. 
Cor regelt de financiële afhandeling met Rolf Dolfing.

* Boekenweek
Hiervoor is geen werkgroep, dit onderwerp kan van de agenda.

* Sinterklaas
Lianne, Judith en Annemiek van de O.R. vormen samen met de leerkrachten Mirjam, Jeltje en 
Anita de Werkgroep Sinterklaas. Leo wordt toegevoegd aan deze groep en aan de Sinterklaas 
groepsapp. Afgesproken wordt dat de leerkrachten in september naar Warenhuis Wassen gaan om
het aanbod aan speelgoed te bekijken en te beoordelen. 

* Kerst
De kerstviering in 2019 zal hetzelfde verlopen als voorgaande jaren, hiervan is een draaiboek. 
Denk aan een kerstdiner in de klas, oliebollen op het schoolplein en versiering in en om school. 

* Kerngroep ‘75 jaar vrijheid’
Om geld in te zamelen voor de herdenkingsweek in april 2020 organiseert het bestuur van de 
kerngroep op vrijdag 4 oktober een sponsorloop voor verschillende doelgroepen. 
Donderdag 5 september vergadert de kerngroep. Lianne is hierbij aanwezig. Dit punt komt terug 
op de volgende vergadering. 

* Verkeer 
Geen nieuws.

6 Financiën
In vergelijking met voorgaande jaren is er een verschil in opbrengst van het oud papier. Er mist 
20.000 kilo oud papier. Cor zoekt dit uit. 
De verrekening van de opbrengst van het oud papier met De Wegwijzer is verstuurd.
Cor pint het klassengeld en geeft dit aan Dolf.
De helft van de ouders maakt gebruik van een automatisch incasso voor het betalen van de 
ouderbijdrage. Cor mailt de overige ouders met het verzoek om ook over te gaan op automatische 
incasso. 

7 Oud papier
Door de inzet van nieuwe chauffeur verliep het ophalen van oud papier in augustus niet 
vlekkeloos, de chauffeurs kenden de route niet uit het hoofd, de vrachtwagens vertrokken laat en 
bij het ophalen zijn er straten vergeten. Cor werkt de routes bij en print deze voor in de map.
Verzoek aan de chauffeurs om eerder aanwezig te zijn.
Er zijn containers geplaatst bij GeTech b.v. en Geerts Installatietechniek.
Zaterdag 28 september verzorgen Leo en Marian de koffie voor de hulptroepen. 
Marian maakt een ‘koffieschema’ voor de O.R. leden.

8 Rondvraag
Wesley brengt het app-bericht van Judith aan de orde, Het schaduwdoek boven de zandbak is in 
het weekend blijven hangen. Wie is er verantwoordelijk voor het ophangen en opruimen? De 
kleuterleerkrachten hangen het doek op en de leidsters van de BSO ruimen het op, weet Marieke 
te vertellen. Ze zal dit bespreken tijdens het overleg tussen beide groepen. 

9 Wesley sluit de vergadering en wenst iedereen wel huis.

Volgende vergadering: dinsdag 1 oktober om 20.00 uur in de Groene Borg


