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

Aanwezig 
namens ouderraad: Wesley Lammerts van Buren, Marian Tolsma, Cor Jager, Leo Bosman, 

Lianne Fieten, Judith Spaai en Marianne Darwinkel  
namens leerkrachten:Esther Veenstra
Afwezig: Annemarie Lahuis en Annemiek Lubbinge

1 Wesley heet iedereen welkom en opent de vergadering.

2 Notulen van de vorige vergadering
– Het IVN Binnenbos is ingebracht in het leerkrachtenoverleg. De leerkrachten zijn enthousiast 
maar hebben zich nog niet verdiept in de haalbaarheid.

– Marian maakt een stappenplan voor het koffieschenken met informatie zoals waar de sleutel van 
de schooldeur opgehaald kan worden en wat de alarmcode van de schooldeur is.

3 Mededelingen en ingekomen stukken
Marieke heeft een mail gestuurd met de namen van de leerlingen van de leerlingenraad. Lianne en
Judith gaan met de raad in gesprek. Wesley stemt met Dolf af op welk moment dit het beste past.

4 Werkgroepen en actiepuntenlijst
Sinterklaas 
de Lindelaar heeft een pietenpak gekregen, Judith heeft handschoenen aangeschaft om dit pak 
compleet te maken. Lianne heeft Sinterklaasspullen gekocht. De kosten kunnen bij Cor 
gedeclareerd worden. 5 december schenken Judith, Lianne en Cor koffie op het schoolplein. 
Het draaiboek voor de sinterklaasviering werkt goed en de samenwerking met De Wegwijzer 
verloopt soepel. Na 5 december wordt er tussen de twee scholen een afrekening gemaakt van de 
kosten. Dinsdag 7 januari om 19.30 uur is de evaluatie van het Sinterklaasfeest.
 
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 krijgen €7,00 per kind van de ouderraad om een cadeautje te 
kopen. Hierbij zijn de klassen de leerkrachten vergeten mee te tellen. Voor een volgende keer wil 
de OR hier duidelijke afspraken over maken, dit geld is een extraatje en niet vanzelfsprekend, Cor 
maakt dit ontbrekende bedrag over. Esther vraagt de leraren een e-mail te sturen naar de OR.

Het aanbod van Sint cadeaus was niet spectaculair bij Warenhuis Wassen, wel zijn de 
leerkrachten tevreden over de gang van zaken.

Kerst 
De donderdag voor de kerstvakantie eten de leerlingen en de OR leden op school. 
Marian heeft oliebollen geregeld. Ook regelt Marian buitenverlichting en -aankleding. De rode loper
ligt op school. De Diva’s komen zingen in het hal.
Dit jaar koopt de OR geen toetjes voor de leerlingen als afsluiter voor het kerstdiner op school. Na 
het eten gaan alle leerlingen samen zingen op het schoolplein en vertrekken daarna naar huis.



Kerngroep ‘75 jaar vrijheid’ geen vorderingen, geen nieuws.

Verkeer, De werkgroep zoekt nieuwe leden. Cor heeft Jan Koerts om een voorbeeldbrief gevraagd
die gebruikt kan worden om leden te werven.
 
5 Overige actiepunten
Koffieschema Oud papier 
zaterdag 29 februari Marianne en Annemarie
zaterdag 28 maart Judith en Leo
zaterdag 25 april Annemarie en Annemiek
zaterdag 30 mei Lianne en Cor 
zaterdag 27 juni Wesley en Marianne

Nieuwe OR leden zoeken, Marianne vraagt Joke een oproep te plaatsten in Het Lindeblad.

6 Financiën
De boot naar Ameland en groepsverblijf ‘De Molenhof’ op Ameland voor de schoolreis van groep 8 
zijn betaald. Ook heeft Cor geld overgemaakt voor sinterklaascadeaus. Het bedrag voor cadeaus 
voor de groepen 6, 7 en 8 wordt per 2020 teruggebracht naar €5,00 per leerling. 

Cor heeft het lijstje van de leerkrachten ontvangen met aanvragen voor speelgoed. Het 
totaalbedrag van het lijstje van de kleuters is erg hoog, hier wordt in gesneden. Warenhuis Wassen
geeft 10% korting op de aanschaf, dit regelt Cor. Overig speelgoed moet bij Heuting besteld 
worden, dit bestellen de bouwcoördinatoren, Mariska of Ivo. 

7 Oud papier

Henk Hut van de oudersoos heeft contact gezocht met de OR. De soos wil graag samenwerken in 
het ophalen van oud papier. Marian zoekt de voors en de tegens uit en komt hier in de volgende 
vergadering op terug. 

8 Rondvraag
Leo vraagt wanneer Dolf aanschuift bij een vergadering. Voorstel om Dolf in het voorjaar uit te 
nodigen.
Lianne draagt een thema aan voor de zakelijke ouderavond: cybermisbruik

9 Wesley sluit de vergadering en wenst iedereen wel huis.

Volgende vergadering: dinsdag 4 februari om 20.00 uur in de Groene Borg
(De vergadering op de eerste dinsdag in januari is komen te vervallen)


