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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:  1 juni 2021 
 Aanvang: 19.30 uur 

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

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

 
2. Afspraken vorige vergadering 22-3-2021: 

- Financiële buffer OR; korfbalpaal, veel klein speelpleinmateriaal en schaakstukken en 
korfbalpaal. Totale kosten € 1.004,77. Een foto maken van het materiaal om dit ouders 
te laten weten. 

- Kast opgeruimd; pasen is doorgenomen. Carnaval is nog niet gedaan, wordt gedaan. 
Kerst is al gebeurd. Henk communiceert dit met Tinie. 

- Inning ouderbijdrage; 10 kinderen meer dan gebudgetteerd. Stg Leergeld heeft nog paar 
kinderen onderhanden. 355 van de 366 kinderen. 

 
3. Vaststellen notulen 22-3-2021 OR:  

Notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 

4. Mededelingen vanuit het team: 
- Leef en leerklimaat in school, vragenlijst, ook qua veiligheid – pesten. Kinderen 

vanaf groep 5 vullen dit zelf in. Uitslag hiervan wordt gecommuniceerd met ouders. 
- NPO-gelden; gelden vrijgemaakt om achterstanden weg te werken. Leilinde zet dit 

in voor extra ondersteuning/extra mensen te benoemen. 15 groepen, 3 
kleutergroepen en elk daarna leerjaar 2 klassen. Uitbreiding IB’er, extra krijgt extra 
hulp. WBL-stagiaire (betaalde stagiaire vanuit Summa 4 dgn stage, 1 dag naar 
school). Extra groep. Uitbreiding van Monique/José. 1 vacature staat nog open. 
NPO-gelden volgen de komende jaren. 

- 2 LIO’ers, 1 in groep 6 en groep 3. 
- Nieuwe adjunctdirecteur; gaat taak van Henk ook richting OR overnemen. 
- Leerlingenaantal blijft hetzelfde als voorgaand jaar. 
- Juf Bianca komt per 1 september weer terug. 
- Henk en Mariette gaan stoppen/met pensioen.  

 
5. Mededelingen vanuit de OR aan het team: 

- Ervaren dat diverse teamleden nog niet over extra budget hebben nagedacht. OR 
benadert alle leerjaren zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan en 
zodat elk leerjaar een leuk en passend schooluitje in het vooruitzicht heeft. 

- Groep 5 naar Outdoorpark, groep 8 gaat naar Bobbejaanland+kanoen, muscial 
wordt opgevoerd. Hopelijk volgt dit snel vanuit elk leerjaar. 

 
6. Ingekomen stukken: 

- Notulen MR 2x ontvangen; volgende vergadering doornemen. 
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7. Werkgroepen: 
- pasen; Normaal kleuters alleen paaseieren zoeken en soms groep 3. Nu alle klassen een 
activiteit, circuit met spellen in eigen klas wat leerkracht gaat begeleiden. Ochtend gewoon 
les, ’s middags activiteit. Leuk opgezet en ook als erg leuk ervaren door ALLE klassen. Een 
enthousiaste paashaas. 

- Koningsspelen-werkgroep; evaluatie; medaille+lekschelp + zakje chips/pakje drinken 
ontvangen door kinderen op school. Leuk met voorfilm over koning/koningin. Bovenbouw 
leuke spellen. 

- leilinde-dag; sociale aspect is teruggekomen dmv kaartjes. Servet en lied. Marjan overlegt 
nog met Lian. OR is niet helemaal tevreden over uitvoering van Leilindedag. 

- Extra budget door Rabo Clubsupport; willen we toch nog besteden, evt ijsje van Fabor. 

 

                           8. Rondvraag: 

- nieuwe OR-leden nodig; Yvonne M en Erna, Marjon, Sjaan laatste schooljaar 2021/2022. 
Extra ouders voor OR nieuwe schooljaar. Bericht op SS. 
- vergaderdata 2021/2022 stelt Henk voor. 
- Sam’s kledingactie; 800kg voor extra actie. 
- Nieuwe Wet WBTR; persoonlijk aansprakelijk etc. Navraag door Sacha. 
 

 
10. Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering.  
 

Volgende OR-vergadering donderdag 8 juli 2021 start om 19.30 uur FYSIEK aanwezig op school. 
Laatste overleg van dit schooljaar maar ook met Henk dus daar pakken we nadien een borrel op. 
Marjan zorgt voor gebak. 
 

 


