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OUDERVERENIGING     
Basisschool ‘de Leilinde’ 
 
 Secretariaat: Weijererf 17 
 Postcode: 5541 SZ REUSEL 
 Telefoon: 0497 – 645675 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notulen vergadering teams-vergadering van de oudervereniging. 
 Datum:  14 januari 2021 
 Aanvang: 19.30 uur 

Aanwezig:   Henk, Erna, Marjon, Sandra, Yvonne M, Yvonne vD, Marjan, Linda en Sacha 
Afmelding: Sjaan en Caroline 
 

1. Opening: 
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend door de voorzitter Marjan. Helaas geen fysiek 
overleg met z’n allen wat begrijpelijk is in deze tijd. Echter via teams vergadering, gaat ook 
prima. 

 
2. Afspraken vorige vergadering 16-11-2020: 

- Financiële buffer OR; ideeën vanuit het team? Schaakbord/stenen is een wens – evt 
ander buitenspeelgoed – extra budget voor 15 jaar schoolbestaan in schooljaar 
2021/2022. Wij als OR stellen een budget en overige ideeën zijn welkom. Budget voor 
materialen schoolplein € 1.000 + extra budget schoolreisjes € 100/klas + extra 
reservering Toverland. 

 
3. Vaststellen notulen 16-11-2020 dagelijks:  

Notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 

4. (Financieel) jaarverslag 2019/2020 
- Graag iedereen aanwezig tijdens online jaarvergadering 28-1-2021 

 
5. Mededelingen vanuit het team: 

- Verzoek van Tinie om OR-kast op te ruimen; Sacha gaat dit regelen met Tinie 
- Beelden van kerststal zijn door Henk uit hoekje gehaald; Brechje heeft dit mee 

opgeruimd. Hanneke gevraagd om dit weer in orde te maken. 
- Bon voor Harrie heeft hij reeds ontvangen 

 
6. Mededelingen vanuit de OR aan het team: 

- Kast opruimen 
 

7. Ingekomen stukken: 
- geen 

 
8. Werkgroepen: 

- carnaval; voortgang. Kijken naar mogelijkheden, wel verkleed. 

- sint-werkgroep; evaluatie. Pieten zijn meteen vastgelegd voor volgend schooljaar. Ze waren 
gelukkig erg enthousiast. Sommige cadeautjes waren al kapot. Lastig om een 
‘fatsoenlijk/degelijk’ cadeautje te vinden. Yvonne heeft idee voor klapbandjes. Budget voor 
sint mag volgende keer omhoog. 

- kerst-werkgroep; alles online. elke klas heeft dit op eigen manier gedaan, online. Sommige 
klassen geen aandacht aan besteed en gewoon online les gehad. Lastig voor thuis als dit 
flink verschilt per klas. 

9. Rondvraag: 
- hoe gaat het met gezondheid van team ivm corona; volgens Henk weinig last van bij het 
personeel en ook bij kinderen minimaal gelukkig. 
 

 
10. Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering.  
 

Volgende OR-vergadering maandag 22 maart 2021 start om 19.30 uur via Teams. 


