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AGENDA
Aanwezig: Evelien Lavrijsen, Kristin Van Hoof, Joao Pina, Thijs Mathijsse, Marius
Wouters, Bram Hendrikx.
Opening
1. Vaststelling notulen vorige vergadering d.d. 9 december 2020
Geen opmerking notulen vorige vergadering
2. Notulen OR d.d. 17 september 2019, 11 november 2019
Geen opmerkingen
3. Notulen MR: nvt (na de vorige SR, zijn er geen MR notulen gemaakt)
N.V.T.
4. Jaarverslag oudervereniging 2019
Geen opmerkingen
5. Bijpraten
a) Verwachte formatie voor het schooljaar 2020-2021 (Marius)
Leerlingenaantal loopt terug. De reden is minder instroom van leerlingen, wellicht door
minder nieuwbouw in de relevante straal van de Leilinde. – 1.25FTE verwacht voor het
volgende schooljaar. Er wordt nog naar gekeken hoe deze invulling plaats gaat vinden. Ook
is er verwachte personeelswisseling door zwangerschap, verloop ed. die meegenomen
dient te worden in het proces.
Er zijn informatieavonden met ouders in de planning, alsook interne planningen,
betreffende hoe groepen geclusterd worden. Vraag vanuit SR: ‘Mag SR ook meedenken in
het proces? Hoe verdelen, methode? Alles herverdelen of in beperkte mate (in beperkte
mate vervelend voor sommige kinderen, sommige klassen)?’ Marius ervaart dit
gedachtegoed als positieve feedback en wil deze wel meenemen in de overwegingen.
b) Bevindingen studiereis naar Schotland (Marius)
Onderzoeksvraag: Hoe wordt waarde gericht leiderschap in Schotland vormgegeven? Wat
verstaat men hieronder. Personeel zeer gedreven in Schotland gedreven vanuit waarden

(liefde, respect, veiligheid, eerlijkheid, welzijn v kinderen ed.). Magere ICT, Zeer oud,
onveilig gebouw. Kinderen gedreven om te leren.
Marius zou wel meer bevlogenheid tussen de kinderen en leraren hier zien. Waardes lijken
hier minder te ‘leven’ dan in Schotland. Marius is ook verbaasd dat kinderen in Nederland
pauze en gym als fijnste schoolervaringen opnoemen in plaats van de disciplines die voor
een verdere schoolcarrière belangrijk zijn. Kristin vind het aan de andere kant ook wel
prettig dat kinderen hier pauze en gym als fijnste ervaren omdat dit ook opgevat kan
worden dat er op school een goede sfeer aanwezig is.
Een paar kanttekeningen worden geplaatst:
-

Missen kinderen in Nederland eigenaarschap t.o.v. Schotse leerlingen?
Komt het door een andere situatie in Nederland (minder armoede in gezinnen,
daardoor minder ‘druk’ om goed te presteren voor een betere toekomst?

Vraag vanuit SR: Hoe zouden de personeelsleden van de Leilinde de kernwaardes van
Marius benoemen wanneer hen dat gevraagd zou worden? Goede vraag.
6. Verdiepen
a) Teruggaan van 4 kleutergroepen naar 3 kleutergroepen (Marius) zie boven 5a.
b) Cultuurcoördinatie Reusel nadere toelichting voor vervolg en voortgang (Marius)
Cultuurcoördinatie-functionaris gehad, niet meer. Een optie tot gemeentes
Bladel, Eersel Reusel die samen gaan werken (schaalvergroting).
Cultuurcoördinatie ligt min of meer stil. Marius ziet wel vooruitgang. Leilinde
gaat wel door met geplande uitvoering.
7. Mopperen / complimenteren
a) Ideeën/opmerkingen?
Vraag van SR: Is groepen ‘husselen” misschien een idee om voor te leggen aan
leerlingenraad? Leerlingenraad meer onder de aandacht voor dergelijk ideeën? Marius
staat er voor open, niet opgenomen in het beleid.
Luxaflex lamellen van zonwering zijn beschadigd (waarschijnlijk door voetballen). Ziet er
storend uit en Marius zou dit graag opgelost zien.
b) Wat gaat goed in de beleving van de schoolraadleden
Marius was aanwezig bij het kinder-carnaval voor het in ontvangst nemen van de beker,
dit werd door veel ouders gewaardeerd. De thermometer (geeft het aantal benodigde
vrijwilligers voor activiteit aan) bij deur, wordt gezien als een leuk en inzichtelijk idee. Het
speeltoestel is geplaatst, en dit wordt gewaardeerd door ouders en kinderen. De bankjes
komen eraan, en er zijn meer bomen gewenst door Marius. De onthulling van het toestel
door de kinderen moet nog georganiseerd worden.
Vraag vanuit SR: Altijd doekjes op de WC om handen af te drogen! Nieuwe muziekdocent
geregeld.
8. Mededelingen / dit moet ik kwijt
Is door de spontane carnavals-actie “verkiezing van leerkracht” m.b.t de professionaliteit
van de school wellicht een beetje in het geding gekomen?

Er bestaat een rode kaarten systeem i.v.m. overtreden regels tijdens het buitenspelen?
Heeft dit het gewenste effect? Er is geen registratie, dus geen echte conclusie te trekken.
Nog niet geëvalueerd. Vraag vanuit SR: is dit een te negatieve benadering, wellicht
stigmatiserend wanneer een kind veel rode kaarten krijgt?
9. Rondvraag
Waarom weinig guidelines Corona vanuit Kempenkind? Marius heeft intern wat
gecommuniceerd naar team en houdt zich aan regels RIVM.
10. Sluiting
Einde vergadering 21.15

