
1 
 

OUDERVERENIGING     
Basisschool ‘de Leilinde’ 
 
 Secretariaat: Weijererf 17 
 Postcode: 5541 SZ REUSEL 
 Telefoon: 0497 – 645675 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notulen vergadering van de oudervereniging. 
 Datum:  8 juli 2021 
 Aanvang: 19.30 uur 

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

1. Opening: 
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend door de voorzitter Marjan. Speciaal welkom 
voor Henk omdat hij voor het laatst de OR-vergadering bijwoont. Henk heeft ook gezorgd 
voor heerlijk zelfgemaakt gebak. 

 
2. Afspraken vorige vergadering 1-6-2021: 

- Financiële buffer OR 2020/2021; 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; we wachten nogsteeds op korfbalpaal. Dit 
combineren stukje op SS met extra budget van RaboClubSupport 2020/2021 voor 
frietkar op jubileumkar ter verantwoording aan ouders van ouderbijdragen. 

- Volgens Henk volgen er nog extra bomen op het schoolplein. 
- Vergaderdata zijn goedgekeurd. 
- Nieuwe Wet WBTR; geen hoofdelijke aansprakelijkheid dus geen probleem voor ons als 

OR(vereniging). 
 

3. Vaststellen notulen 1-6-2021 OR:  
- Enkele tekstuele aanpassingen maar daarna worden de notulen goedgekeurd. 

 
4. Mededelingen vanuit het team: 

- Formatie; de duo voor juf Kim van Gompel (gr7) moet nog uit vervangerspoule 
komen. 

- Ruim in jasje qua personeel 
 

5. Mededelingen vanuit de OR aan het team: 
- Vraag vanuit gr8-ouders om ook voor gr8 een frietje te regelen in laatste 

schoolweek. Dat gr8 niet aanwezig is bij Jubileumdag wordt begrepen maar geen 
frietje geeft commentaar bij diverse ouders. Sacha neemt hierop contact op met 
Marius. 

- Penningmeester heeft nog niks betaald voor uitstapjes gr3 + gr6.  
- Kleuters hebben € 300 budget over. Gebruiken voor 2022 aangezien Hooiberg 

duurder wordt, € 9,50. 
- Leerlingenraad; enthousiast, en nemen soms teveel eigen initiatief 
- Vertrek juf Irma chaotisch verlopen 

 
6. Ingekomen stukken: 

- Notulen MR 21-9-2020 + 9-11-2020; ter kennisname aangenomen 
 
 

7. Werkgroepen: 
- fotograaf; onduidelijkheid over datum 20/9 of 27/9. Erna checkt dit en communiceert dit met 
Nicole. 

- hoekje/entreehal; houdt Hanneke dit nog bij? Wij constateren van niet. Sacha vraagt 
Hanneke wat haar bedoeling is. En vraagt ook of John de kerstbeelden wil/kan herstellen. 
Anders iemand anders tijdig benaderen voor deze herstelwerkzaamheden. 

- kast OR; op toerbeurt ruimen we deze kast in aula elke vergadering per tweetal op 

- leilinde-dag; positief ervaren en reeds gecommuniceerd met Lian. 
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- Extra budget door Rabo Clubsupport; wordt besteed aan frietkar tijdens jubileumdag. 

 

                           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, vooral kleuterouders gewenst. 
- klassenouder; gewenst of niet? Streven dat er vanuit elke groep/leerjaar een ouder is OR zit 
zodat we van alle klassen input krijgen. Wij onszelf als personen vanuit de OR beter kenbaar 
maken zodat ouders ons aanspreken/wellicht vaker communiceren naar ouders. Wellicht 
begin schooljaar stukje tekst op SS waarin besteding van extra bijdragen genoemd wordt 
maar ook tevens voorstel van OR-leden aan alle ouders. Bewustwording van ons allen dat 
we alle ouders vertegenwoordigen, is al een 1e stap. 
- overlast op schoolplein in de avond door oudere kinderen; fiets gemolesteerd in 
fietsenstalling. Buurtbrigadier/buurt is op alert.  
- Henk wordt extra bedankt door ons als OR, we zullen hem erg gaan missen. Hoewel we 
ook weer uitkijken naar de opvolgster van Henk, Yvonne Maas. 

 
10. Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering. En Henk/Diny heeft gezorgd voor ruim voldoende 
lekkers om nog na te borrelen. 

 
Volgende OR-vergadering dinsdag 28 september 2021 start om 19.30 uur FYSIEK aanwezig op 
school. 
 

 


