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Taak
ledere ouder die kinderen op de basisschool 'de Leilinde' heeft, kan lid zijn van de
oudervereniging en kan zitting krijgen in het bestuur. De belangrijkste taak van de
oudervereniging is het contact tussen ouders en school te bevorderen.

Wat doet de ouderraad?
Leden van de ouderraad nemen deel aan diverse werkgroepen, die bestaan uit leerkrachten
en ouderraadleden. Zij organiseren samen allerlei activiteiten en helpen met de
voorbereidingen hiervan. Mocht een leerkracht hulp nodig hebben van ouders, dan kan deze
contact opnemen met de voorzitter. Deze zal via de groeps-Whatsapp de ouderraad op de
hoogte brengen van de hulpvraag, die vervolgens dan hulp kan vragen bij ouders.

De ouderraad vergadert 6x per jaar, waarbij ook altijd iemand vanuit het team van de
leerkrachten aanwezig is.

Samenstellins
Per 1 oktober 2018 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Marjan Giezen (voorzitter)
Marjon Lavrijsen (vice-voorzitter)
Linda van den Borne (penningmeester)
Sacha Dirkx (secretaris)

Leden:
Yvonne Snelders
Roos Wijten
Janine de Laat
Erna van den Borne
Yvonne Michiels
Caroline Smits
Sandra van Gompel
Sjaan Keeris

Verkiezingen
Eind van het schooljaar 2018-2019 hebben we afscheid genomen van: Roos Wijten, Yvonne
Snelders en Janine de Laat. Langs deze weg willen wij hen nogmaals bedanken voor hun
inzet voor onze ouderraad.

Sandra van Gompel en Sjaan Keeris hebben zich aangemeld en zijn onze gelederen voor het
schoofjaar 2018-2019 komen versterken. omdat er voldoende leden zijn, zijn er geen
verkiezingen uitgeschreven.

Volgens de statuten kan de oudervereniging minimaal bestaan uit 5 leden en maximaal uit 11
leden met stemrecht. De extra leden hebben geen stemrecht.



Verqaderinqen
tn net atgelopen jaar zijn er 6 vergaderingen geweest van de ouderraad waarin onder andere
de volge-nde'punien zijh behandeld: vieringen op school, uitstapjes, veiligheid op en rond

schoo[ nieuwe indeling schoolplein, besteding ouderbijdragen, pesten, kascontrole
oudervereniging, dag van de leerkracht, communie, clubkascampagne Rabobank, passend

onderwijs, pR,2iet<téverzuim/vervangingsprobleem, Sam's kledinginzameling etc. De_

vastgesleide notulen van de vergadeiingen worden ter informatie verstrekt aan de MR en SR

en oók wederzijds naar tevredenheid ontvangen. Tevens worden deze notulen geplaatst op

de website van de school via https://www.deleilinde.nl/onze-school/oudervereniqinq.

Werkgroepen
De werkzaamheden van de oudervereniging zijn verdeeld in werkgroepen. Voor alle

activiteiten is een draaiboek gemaakt waarin de zaken staan vermeld welke geregeld moeten

worden of aandacht behoeven. Op deze manier voorkomen we dat elk jaar opnieuw moet

worden uitgezocht hoe alles georganiseerd moet worden. Als het nodig mocht zijn kunnen we

ook terug vallen op extra ouders.

De werkgrueÍJen vatl schooljaar 201812019 waren:
. Open avond voor nieuwkomers
r Kerst
r Carnaval
. Sinterklaas
. Pasen
. Schoolfotograaf
. Sportdag Leilympics
. Leilindedag(inclusiefavondprogramma)
. Felicitatiedienst
r Koningsdag
r Hoofdluiscontrole (subwerkgroep)
r Themahoek ingang school (subwerkgroep)

Vriiwilliqe ouderbiidraqe
ntgelopen jaar is er voor minder kinderen geen ouderbijdrage betaald, wat een positiief
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echter een aantal kinderen waarvoor geen ouderbijdrage is ontvangen. Activiteiten, zoals

schoolreisjes, sportdag, Sinterklaas, Kerst, Carnaval etc. die onze school organiseert, worden

betaald met behulp van deze ouderbijdrage.

Ouders met een minimaal besteedbaar inkomen kunnen bij stichting Leergeld terecht voor

aanvraag van deze ouderbijdrage en andere schoolbenodigdheden. Via deze weg willen we

dit extraónder de aandacht brengen. Het adres is: Postbus 46, 5500 AA Veldhoven of via de

website: http://www.leerqeldveldhovendekemoen.nl/.

Statuten
in de algemene ledenvergadering d.d. 5 maart 2018 zqn de nieuw opgestelde concept-

statuten unaniem goedgekeurd waarna deze statuten op 14 maart 2018 definitief zijn

ondertekend bij de notaris. Tevens is op 5 maart 2018 het nieuw opgestelde concept-
huishoudelijk reglement goedgekeurd waarna dit ook deÍinitief is gemaakt.

Rabobank Clubkas Campaone/Rabo GlubSupport:
De RaboOar* neeft de ClubkasCampagne gew'rjzigd naar Rabo ClubSupport waardoor deze

actie is doorgeschoven naar het najaar 2019. De opbrengst van deze mooie actie hebben we

dus niet in sóhooljaar 201812019 mogen ontvangen maar we gaan voor schooljaar 201912020

ons best doen voor een mooie extra opbrengst.



Leilindedaq
Op 5 juni 2019 vond de Leilindedag plaats met het thema 'Bekend maakt bemind'!
Bij de onderbouw kwamen 'gastouders' in de klas welke vertelden over het land van
herkomst, lieten de vlag zien, vertelden over tradities, kleding, eten, leerden de kinderen
liedjes/versjes, kringspelletje enz.
De bovenbouw kreeg in de klas bezoek van een vluchtelinge (van project 'Bekend maakt
bemind') welke vertelde over de ervaringen etc en welke de vooraf bedachte vragen van de
kinderen beantwoordde.
Ook was er een workshop van Djembé Jambo Afrika. Dit geleerde werd 's avonds getoond op
de speelplaats aan alle aanwezige leerlingen, (groot)ouders, leraren en andere
geïnteresseerden. Als afsluiting was er nog een dans door de Afrikaanse groep zelÍ waarna
iedereen de klassen nog kon bezoeken.
Nogmaals dank aan alle 'gastouders' en Djembé Jambo Afrika voor de hulp tijdens deze
dag/avond.

Public Relations
Om de ouders te betrekken bij het reilen en zeilen binnen de basisschool en ze op de hoogte
te houden van de laatste stand van zaken omtrent allerlei actuele onderwerpen die bij de
oudervereniging spelen, hebben we ouders regelmatig geïnformeerd via de mail middels een
artikel op Social Schools.

Zoals reeds eerder vermeld, staat ook op onze website: www.deleilinde.nl de oudervereniging
vermeld via https://www.deleilinde.nl/onze-schoolioudervereniqinq/. Daarop staan de notulen
van de ouderraadvergaderingen en dit jaarverslag.

School
Op 1 oktober 2018 telde onze school: 388 leerlingen en op 1 oktober 2019:3TS leerlingen
Totaal zijn er 16 groepen, waarvan 4 kleutergroepen.

Vraqen van ouders
Er ziin verschillende ouders die via de oudervereniging bepaalde vragen of opmerkingen
hebben gedaan welke zijn doorgespeeld naar het team.
Verzoek aan alle ouders om vragen/opmerkingen aan de juiste personen/directie te richten,
zodat er daadwerkelijk actie ondernomen kan worden en dat opmerkingen niet bij de poort
blijven "hangen". Dit kan eenvoudig door te mailen naar or@deleilinde.nl.

Tot slot
Langs deze weg willen we alle ouders/grootouders/vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor
de bijdrage die ze afgelopen jaar hebben geleverd voor alle hand- en spandiensten en hopen
wij wederom op een vruchtbare samenwerking voor het komende jaar.

Met vriendelijke groet,

de voorzitter
namens oudervereniging De Leilinde, 23 januari 2020




