
OUDERVERENIGING
Basisschool ‘de leilinde’

Secretariaat: Weijererf 17
Postcode: 5541 SZ REUSEL
Telefoon: 0497 – 645675

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen vergadering van de oudervereniging.
Datum:  18 september 2018
Aanvang:  19.30 uur
Aanwezig:  Janine, Erna, Marjan, Henk, Yvonne W., Linda, Marius, Roos, Yvonne S. en 

Sacha
Afmelding: Caroline, Sharon, Marjon

1. Opening:
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend door de voorzitter Janine en heet 
eenieder welkom. Janine heeft aangegeven te stoppen met het voorzitterschap. 
Marjan neemt dit per direct van haar over.
 

2. Afspraken vorige vergadering 19-6-2018:

- Linda en Sacha passen het huishoudelijk reglement nog aan.
- Henk heeft de teamleden verdeeld over de verschillende werkgroepen.
- Geen foto’s meer op website dus die van de OR ook niet; prima!

                 Wat ter tafel komt, door de aanwezigheid van Marius;
– thema-avond 21/1/2019; wat is rol van OR. Vooraf jaarvergadering OR met hopelijk een 
mooie opkomst waarna aansluitend een thema-avond zal worden georganiseerd. Directie 
organiseert dit in principe echter OR mag uiteraard meedenken over thema en verdere 
invulling van deze avond. Allen over nadenken en volgend overleg met Henk overleggen. Evt 
thema’s; mediawijsheid-beweegwijs…
– openavond; te druk op openavond voor nieuwe ouders dus daarom kiest directie voor dit 
schooljaar voor andere opzet. Voorstel om de openavond (oude stijl) te koppelen aan de 
Leilindedag zodat er ‘s avonds na de Leilindedag een openavond is. Check of dit samenvalt 
met schoolkorfbaltoernooi Rosolo.
– vanuit de Chauffeursvereniging is de vraag gekomen of er vanuit school extra promotie voor
Chauffeursdag mag komen. De school staat hiervoor open. Initiatief ligt nu bij 
chauffeursvereniging.
– nieuwe website; echter nog niet helemaal up-to-date. Linda biedt zich aan op mee te helpen.
– schooltijden; open gecommuniceerd. Beweegwijs heeft nog wat haken en ogen 
(surveilleren, gr7 kind begeleiden, gesplitst pauzes). Directie heeft nooit de indruk willen 
wekken dat het continurooster er definitief komt. Daarom zijn de laatste puntjes op de i ook 
nog niet uitgewerkt en kon hierop ook geen antwoord gegeven worden. Indien het 
continurooster definitief wordt, zal er dan ook nog hard gewerkt moeten worden om alles in 
goede banen te leiden en daarna zullen ook pas bepaalde knopen worden doorgehakt.
Waarom niet voor 4-gelijke dagen model gekozen terwijl dit 3 jaar geleden de voorkeur had 
voor het meerendeel van de ouders.
– beeld van de directie; via personeel heeft directie diverse negatieve reacties over 
Leilinde/directie ontvangen. Marius staat open voor onze ervaringen.
– tijdig informeren van data (uitstapjes/optredens) door leerkrachten aan ouders; lastig voor 
werkende ouders om lastminute vrij te vragen/iets te kunnen regelen. Als data tijdig bekend 
zijn, zou opa/oma wellicht ingeschakeld kunnen worden.
– start schooljaar; geen info-avond per leerjaar meer dus onduidelijk was er in bepaald 
leerjaar te verwachten is. Al diverse jaren adviseren wij om per leerjaar een ‘A4 per leerjaar’ te
maken met belangrijke mededelingen/wetenswaardigheden/specifieke leerstof betreffende dat
jaar. Tot op heden geen gehoor aan gegeven. Sommige leerkrachten vermeldden dit voorheen
op website maar dat gebeurde niet door iedereen.
 

3. Vaststellen notulen 19-6-2018 OR: ongewijzigd goedgekeurd. 
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4. Mededelingen vanuit het team:
a. Maria Liebregts stopt met extra ondersteuning i.v.m. ziekte van haar man.
b. Groepen 5 t/m 8 hebben Chrome-books. Groepen 1 t/m 4 wellicht ook Chrome-

books in de toekomst. Gr4 gebruikt nu de snapitts.

c. Siriër Ibrahim gestart als vrijwilliger op woensdag en vrijdag. Speelplaats – 
computerkas en veel voorkomende karweitjes op school. Hij werkt niet met de 
kinderen. Taalprobleem is wel aanwezig.

d. Harry Rossiau helpt bij kleuters met knutselwerkjes etc.

5. Ingekomen stukken:
- notulen MR 26-2-2018; ter kennisname aangenomen.
- 255 kg kleding via Sam’s kledingactie geledigd.

6. Werkgroepen:
– Schoolfotograaf; datum gewijzigd door organisatie – op steigerhout pluspunt – 
nog 1 jaar aan vast – krap aan qua tijd; hard gewerkt – helaas toch nog 
leerkrachten welke buitenspelen.

– leilimpics; volgende week; hopelijk goed weer. Vooral communicatie met team via 
de mail.

– Leilindedag-werkgroep; thema-koppeling was een pluspunt – enkel wat praktische
opmerkingen  – opbrengst was duidelijker kenbaar maken (en op de dag zelf).

                      7.  Rondvraag:

- Dag van de leerkracht 5/10/2018; Nicole zorgt voor een mail naar alle 
ouders.
– Sharon Wolfs heeft aangegeven dat ze direct stopt met de OR. Ze kon het 
niet meer combineren met haar werk. Zij heeft een bedankje van ons 
ontvangen.
– Sjaan Keeris en Sandra van der Staak hebben aangegeven dat ze 
interesse hebben in de OR. Zij zullen volgend overleg worden uitgenodigd.
– de begroting 2018/2019 wordt goedgekeurd
– op openavond (in maart 2019) voor nieuwe ouders zorgen dat ook diverse 
mensen van de OR aanwezig zijn.

8. Sluiting: 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00u.

Volgende OR-vergadering woensdag 14 november 2018 start om 19.30 uur.
Pakken we daarna allen nog even de sintcadeautjes mee in…..vele handen  
maken het werk licht!
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