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OUDERVERENIGING     
Basisschool ‘de Leilinde’ 
 
 Secretariaat: Weijererf 17 
 Postcode: 5541 SZ REUSEL 
 Telefoon: 0497 – 645675 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notulen vergadering van de oudervereniging via teams 
 Datum:  19 mei 2020 
 Aanvang: 19.00 uur 

Aanwezig:   Marjan, Irene, Marjon, Linda, Sandra en Sacha 
Afmelding: Erna, Henk, Sjaan, Yvonne W, Caroline, Yvonne V 
 

 
1. Opening vergadering, door voorzitter Marjan 

Marjan bedankt Linda voor de uitnodiging via Teams 
 

2. Afspraken vorige vergadering 11-11-2019 
Niet besproken 

 
3. Vaststelling notulen 11-11-2019 

Niet besproken 
 

4. Jaarvergadering / Thema-avond 23-1-2020 (financieel + jaarverslag) 
Niet besproken 

 
5. Mededelingen vanuit het team 

- Cardridges inleverpunt; geniet vanuit concierge Tiny niet de voorkeur om dit voor heel 
Reusel bekend te maken, wat wij begrijpen. Onze vraag terug is, is het evt wel een 
optie dat dit via Social Schools bekend wordt gemaakt. Het bespaart ouders 
‘afvoerkosten’ en wellicht levert dit school extra centjes op. Navraag voor Henk. 

- Schoolreisjes; zie hieronder bij werkgroepen 
 

6. Mededelingen vanuit OR (aan het team) 
- Buitenspeelplaats, complimenten! Wat is de bedoeling/insteek/hoe gaat de buitenklas gebruikt worden? 
- Tevens de vraag of ook de inleverbak voor batterijen bekendheid mag krijgen aan Leilinde-ouders via 

Social Schools 
 

7. Ingekomen stukken 
- Mail van Henk met voorstel vergaderdata 2020/2021; deze mail ik jullie en graag reactie uiterlijk 

volgende vergadering donderdag 25 juni 2020. 
 

8. Werkgroepen 
- Helaas geen activiteiten / schoolreisjes de afgelopen tijd/voorlopig. Wel willen wij het team meegeven 

dat wij graag mee willen denken/actie willen ondernemen om evt andere mogelijkheden te 
bedenken/mee uit te voeren zodat de kinderen (in het bijzonder groep 8) toch een gezellige afsluiting 
van dit schooljaar hebben met hun eigen klas. De bedragen van de schoolreisjes staan nogsteeds ter 
beschikking voor dit schooljaar. Wordt budget niet gebruikt dit jaar, dan volgend jaar wat extra’s wellicht. 

- Hoe groep 8 iets extra’s te kunnen bieden; stel dat echt niks kan met de klassen apart, wellicht een 
cadeau-bon voor iedere groep 8-leerling. Er is ook een aparte groep 8-ouders welke nadenken over 
activiteiten voor hen nu ook de musical wellicht op een andere manier plaats gaat vinden. De groep 
ouders is op de hoogte van onze bereidheid tot extra financiële steun. 

- Een idee vanuit OR; stel dat er geen uitstapjes buiten school gemaakt gaan/mogen worden; evt 
ballonnenclown voor kleuters – foodtruck + Faborijs voor hele school om toch een lekkere en feestelijke 
afsluiting te hebben. Maar we vinden dat de beslissing over wat wel een niet mag/actie vanuit het 
team/directie moet komen en uiteraard werken wij hier financieel en met de uitvoering van dit alles, 
graag aan mee. Wij wachten op hun reactie. Henk heeft aangegeven dat dit komende woensdag tijdens 
de studiedag wordt besproken in het team. 

- Volgende vergadering zorgt Marjan voor een bedankje (kaart + bon € 12,50) voor Brechje welke stopt 
met de aankleding van het voorportaal. 

- Marjan zorgt ook voor bedankje voor juf Ilse welke per 1 juni afscheid neemt. 
- Gaat iedereen gezellig door met de OR voor schooljaar 2020/2021? Marjan/Linda/Yvonne M en Caroline 

hebben de 1e 3 jaar erop zitten. Zij zijn officieel dus aftredend maar hopelijk stellen ze zich allen weer 
herkiesbaar. Graag jullie reactie! 
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- Loes van de Borne heeft aangegeven graag bij de OR te willen, prima! Als iedereen blijft + Loes zijn we 
met 12 personen dus dit is voldoende waardoor we geen nieuwe verkiezingen hoeven kenbaar te 
maken. Ook is de verdeling van kinderen volgens mij nog voldoende divers; ook nog enkele kleuters 
erbij. 

- De vrijwillige bijdragen zijn geïnd op 20-3-2020. Tot op heden geen terugstortingen (ondanks de 
verhoging), goed werk Linda!  

 
9. Rondvraag 
- Sam’s kledingactie heeft afgelopen jaar al € 450 opgeleverd, veel meer als voorgaande jaren. De extra 

actie in voorjaar heeft ook vele extra kilo’s opgeleverd.  
- Ranja vanuit OR is voorlopig nog goed qua datum 
-  

 
10. Sluiting 19.40u 

 
Met vriendelijke groet, 
Sacha Dirkx 
 
OR-vergadering op donderdag 25 juni 2020 om 19.30u aanwezig. 
Daarna borrelen we nog wat na. Marjan zorgt voor gebak en we hebben nog zakjes chips/spek vanuit OR. 
 

 
 


