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OUDERVERENIGING     

Basisschool ‘de Leilinde’ 

 

 Secretariaat: Weijererf 17 
 Postcode: 5541 SZ REUSEL 
 Telefoon: 0497 – 645675 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notulen vergadering van de oudervereniging. 
 Datum:  25 juni 2019 
 Aanvang: 19.30 uur 

Aanwezig:   Marjan, Yvonne S, Janine, Erna, Henk, Marjon, Linda, Sandra, Sjaan, Yvonne 
W. en Sacha 

Afmelding: Caroline 
 

1. Opening: 
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend door de voorzitter Marjan en heet een 
ieder welkom. 
 

2. Afspraken vorige vergadering 7-5-2019: 
- Data OR-vergaderingen 2019/2020 akkoord. 
- Huishoudelijk reglement staat op site. 
- Bereikbaarheid OR via SocialSchools voor ouders voorlopig niet mogelijk. 

 
3. Vaststellen notulen 7-5-2019 OR:  

Planning schoolplein; 1e week van vakantie wordt grondwerk/bestrating 
/fietsenstalling in orde gemaakt. Bomen/zithoek in najaar. Toestellen komen zsm. 
Belijning start in nieuwe schooljaar. 
Torelaar gaat jaarlijkse ouderbijdrage verhogen naar € 25 ipv € 22,50 (eerder 
voorgesteld). 
Sam’s kleding ledigt de container helaas niet op herhaalde verzoeken. Wellicht 
briefje op hangen als er melding is gemaakt; dit voorkomt dat vele ouders nogmaals 
naar binnenkomen om te melden. Sjaan probeert container in zomervakantie via 
NR1 in de gaten te houden.  
Notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 

4. Mededelingen vanuit het team: 
- Getal en ruimte; nieuwe digitale rekenmethode. Ook nieuw, wereldoriëntatie 

(AK/geschiedenis/natuur) via de chromebooks. 
- Schoolplein; hierboven reeds toegelicht 
- Er komt een wijziging in onderwijstijd; middagpauze wordt kwartier korter 

omdat er niet 5 dagen in week beweegwijs/(onderwijstijd) wordt gegeven 
zoals wel gepland was. Pauze 2x kwartier, beweegwijs 2x kwartier. 

- Afscheid Lau en Annie; leuke dag geweest voor beiden. 
- Tiny inzetbaar voor team maar ook voor OR 
- Begeleiding zorgkinderen; Monique Huizinga, José Heesters + nieuw 

persoon. Erg positief dat er extra middelen (inzetbaar) zijn om de werkdruk 
te verminderen; dit melden aan ouders/is positief nieuws om te delen met 
ouders. 

- Gymmeester Daan is weg. 
- Data van activiteiten ontvangen; OR heeft leden hieraan gekoppeld. Nu 

gaat Henk de teamleden hierover nog verdelen. 
 

5. Mededelingen vanuit de OR: 
- Positief dat er niemand (vrijwillig) vertrekt van team Leilinde. Dit betekent 

dat er een positieve sfeer heerst. Henk bevestigt dit ook. 
- Schoolplein; hierboven al toegelicht. 
- Budgetten uitstapjes; gr8 Vennenbos; boven budget, gr1/2 Hooiberg boven 

budget. De budgetten dienen we nogmaals helder te communiceren naar 
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leerkrachten zodat zij ook tijdig en bewust activiteiten vast kunnen 
leggen/kortingen kunnen zoeken. 

- Beweegwijs; wachten op schoolpleinaanpassingen zodat dit beter/anders 
uitgewerkt kan worden. 
 

6. Ingekomen stukken: 
Notulen SR 25/2/2019; ter kennisname doorgenomen. 
Notulen MR 28/1/19; ter kennisname doorgenomen. 
RaboClubkasCampagne; inschrijven waarna er gestemd kan worden tussen 27/9 
en 11/10-2019. Uitslag 14/10/2019. Tijdig onder aandacht brengen, ook dat 
kinderen vanaf 12 jaar lid kunnen worden.  
 

7. Vrijwillige bijdrage: 
- Inning momenteel € 400 boven budget dus dat is positief. Optie om een 

brief mee te geven om bij Vluchtelingenwerk aanvraag bij Stg Leergeld in te 
dienen. Evt via vertaalcafé laten lopen. 

- Volgens de Rabobank kan de OR zelf het bedrag bepalen van de vrijwillige 
bijdrage. Hoeven dus geen goedkeuring van iedereen te vragen. We zullen 
dit wel moeten communiceren, terugstorting is altijd mogelijk, opstelling 
waarom verhogen. Machtiging nieuwe ouders dient € 25 aangepast te 
worden. 

 
8. Werkgroepen: 

- Leilindedag; overdag leuk, kinderen enthousiast. Ouders welke gepresenteerd 
hebben in klassen, hebben bedankjes vanuit de klassen ontvangen. 
Vluchtelingenwerk heeft als bedankje bon gehad. Avond ook leuk, weer was goed. 
Helaas opbrengst voor OR minimaal; hoe opzet volgend jaar waardoor extra 
inkomsten? Cadeautjes minimaal. Juf Lian heeft gezorgd voor een ‘duim omhoog’ 
in PC55. 

- felicitatiedienst; lijst volgend overleg uitdelen. 

-Schoolfotograaf; op dit moment nog geen opgaaf ontvangen hoeveel 
broertje/zusje-foto. 

- Leilimpics; vergadering gepland woensdag 21 augustus. 

9. Rondvraag: 
- Afgelopen jaar afscheid van 4 OR leden; allevier hebben bedankje ontvangen van 
OR en van directie. Janine en Yvonne uitschrijven bij KvK. 
- Op zoek naar nieuwe (kleuter)ouders voor OR voor volgend schooljaar; SS-bericht 
via Nicole. 
- bankpas is door Linda op juiste naam gezet. 
- is het een mogelijkheid dat er een koelkast in de klas komt ivm overblijven; nee 
- OR Mariaschool Bladel heeft navraag gedaan naar onze aangepaste statuten + 
hhr en de kosten hiervan. De statuten en hhr wel doorgestuurd naar hen echter de 
kosten niet benoemd aangezien wij dit tegen gereduceerde prijs samen met notaris 
hebben kunnen regelen. 
 

 
10. Sluiting: 

De voorzitter bedankt nogmaals de aftredende OR-leden van het afgelopen 
jaar Roos Wijten, Sharon Wolfs, Janine de Laat en Yvonne Snelders en sluit 
de vergadering om 21.30u waarna we nog wat drinken ter afsluiting van het 
schooljaar 2018/2019.  

 
Volgende OR-vergadering dinsdag 17 september 2019 start om 19.30 uur. 

 
 


