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OUDERVERENIGING     

Basisschool ‘de leilinde’ 

 

 Secretariaat: Weijererf 17 
 Postcode: 5541 SZ REUSEL 
 Telefoon: 0497 – 645675 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notulen vergadering van de oudervereniging. 
 Datum:   18 maart 2019 
 Aanvang:   19.30 uur 

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

1. Opening: 
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend door de vice-voorzitter Marjon en heet 
eenieder welkom. 
  

2. Afspraken vorige vergadering 10-1-2019: 
 

- De OR-groep op SocialSchools(SS) is compleet. Het wekelijkse 
nieuwsbericht van SS omvat geen nieuwe berichten. We gaan nog na of 
ouders de OR ook via SS kunnen bereiken. 

 
3. – Vaststellen notulen 10-1-2019 OR: voor schoolplein is een interne werkgroep, dit 

loopt, start is nog niet bekend. Daarna zal werkgroep ouders ingeschakeld worden 
voor de uitvoering van. Een groene school zou subsidie krijgen voor schoolplein; eis 
is echter dat schoolplein openbaar moet zijn. Lastig qua locatie op Leilinde. 
Kledingactie; wederom lediging. Inkomsten al boven budget van vorig jaar. Notulen 
worden ongewijzigd goedgekeurd. 
– Vaststellen notulen jaarvergadering 21-1-2019 OR; kasverslag, gaan voor 
september berekenen of huidige jaarlijkse bijdrage voldoende is. 
 

4. Mededelingen vanuit het team: 
– opvolger voor Kees als concierge is Tiny Gijbels; 4 dagen (vr vrij) 
werkzaam als personeelslid. In werkgroepen breder inzetbaar. WVK levert 
geen personeel meer.  
– Harry blijft ondersteuning voor de leerkrachten van groep 1 t/m 8, wat ook 
de duidelijke wens van Harry is. 
– ziekteverzuim/griep (minimaal) en intern opgelost. Opmerking dat gr8 
minder verschillende inval heeft gehad als gr4; streven dat leerkracht in 
eigen klas inzetbaar is. 
– team zit goed in hun vel 
– nieuwe methode rekenen start augustus 2019; snappets gaan eruit. 
Chromebooks van Dell; erg tevreden over, goede service. 
– thematisch werken; diverse thema’s verouderd. Komt nieuwe methode 
voor aardrijkskunde(2018-2019) en daarna geschiedenis/natuur 
– Britt  van Lippen; onderwijsassistente is met ziekteverlof. Op zoek naar 
vervanging. 
– continurooster; nog erg wennen voor het team. Wel fijn de uimte voor 
overleg na school. Ervaringen ouders; diverse kleuters/onderbouw moe. 
Geen beleidsregels vanuit school voor lunch; diverse leerkrachten hanteren 
wel hun ‘eigen regels’. Dit gaat besproken worden binnen team. Indien 
kinderen lunch vergeten zijn; kinderen onderling delen.  
– beweegwijs; lastig/moeizaam. Betrokkenheid van ouders kinderen/leiders, 
is prettig doordat deze zelf spellen hebben bedacht. 
 

5. Ingekomen stukken: 
- jubileumdag wordt verzet van 27 juni naar 20 juni 2019 
- hierdoor wordt het OR-overleg van 20 juni verzet naar dinsdag 25 juni 
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- notulen MR 11/6/2018-24/9/2018-29/11/2018; ter kennisname 
aangenomen 

- Rabo Clubkas Campagne verhuist naar najaar en een ander opzet. 
Helaas dus in dit schooljaar geen opbrengsten hieruit terwijl dit wel 
begroot is. 

 
6. Werkgroepen: 
– open-avond; fijn en goed dat OR-afvaardiging aanwezig was. Bijna 20 ouders zijn 
rondgeleid, helaas kwam niet iedereen langs OR-stand. In stand collage van 
diverse activiteiten (lastig omdat je geen foto’s mag laten zien). Flyer met 
activiteiten. Volgend jaar dichter bij elkaar 

– Pasen; nog weinig gemeld, OR navragen bij team. Paashaaspak wordt nieuw 
aangeschaft; wellicht proberen jaarlijks ook nog te verhuren. 

– Carnaval; Raad van Elf was enthousiast, opening mag grootser op schoolplein, 
kleuters ook goed, positief aanwezigheid Marius in Kei bij prijsuitreiking 
kinderoptocht. 

– koningsspelen; AVR organiseert dit. Leilinde hoeft alleen ouders te leveren.  

                      7.  Rondvraag: 

– vraag vanuit het team of er problemen zijn als schoolreisjes tot na 14u 
duren; geen probleem. Is in principe maar 1x per jaar. Tijdig en duidelijk 
communiceren naar ouders. 
– vanuit fotowerkgroep; datum schooljaar 2019/2020 is 16/9/2019. Om 
tijdwinst te behalen ivm continurooster zal er een opgave komen voor 
broertjes/zusjes-foto. 2019 is laatste keer vdBergh; in 2020 zal een andere 
gekozen gaan worden. Volgens vdBergh worden foto’s na een bepaalde 
termijn van hun site gehaald echter er is gebleken dat foto’s recentelijk nog 
bijbesteld konden worden. 
– nav uitslag schoolenquete ouders/kinderen; het punt aanpak pestgedrag 
wordt door ouders anders ervaren als door kinderen. Met o.a. dit 
aandachtspunt gaat de directie aan de slag. 
 

8. Sluiting:  
De voorzitter sluit de vergadering om 21.03u.  

 
Volgende OR-vergadering dinsdag 7 mei 2019 start om 19.30 uur. 

 
 


