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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:  16 november 2020 
 Aanvang: 19.30 uur 

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

Afmelding: Irene 
 

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 29-9-2020: 

- Taakverdeling activiteiten; Sacha mailt dit iedereen definitief door. 
- Leilinde wordt geen inleverpunt voor cartridges, wel voor batterijen; evt kenbaar maken 

via SS. 
- Buitenklas; door het speeltoestel komen er steeds meer buitenactiviteiten. Er ligt nog 

geen concreet plan maar het team komt steeds met nieuwe ideeën hiervoor. 
- 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. Dagelijks 
bestuur gaat duidelijkheid geven over extra budget schoolreisjes + extra uitgave voor 
bijvoorbeeld schaakbord. 

 
3. Vaststellen notulen 29-9-2020 dagelijks bestuur OR:  

Notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 

4. (Financieel) jaarverslag 2019/2020 
- Kascontrole/begroting; opmerking Sam’s kledingactie ledigt elke 3 weken dus mooie 

opbrengst. Linda regelt blaadje op container dat er geen spullen naast mogen worden 
gezet. Opmerking kascontrole; dat 50% van budget toch aan schoolreisjes is besteed. 

- Jaarverslag/jaarvergadering; jaarvergadering wordt online zonder thema-avond.  
 

5. Mededelingen vanuit het team: 
- Angeline verving Eline voor 5 dagen. Dit werd teveel dus blijft Angeline 4 dagen en 

neemt Kim van Gompel 1 dag voor haar rekening. 
- Eline is per 1-1-2021 weer terug 
- Suzan is per 1-1-2021 weer terug 
- 14-12-2020 inspectiebezoek van onderwijsinspectie inzake 

kwaliteitsverbetering/leerlingpopulatie 
- Vertrek Harrie; wordt wel een vervanger gezocht. Marjan zorgt voor bedankje voor 

Harrie, via Henk. 
- Er wordt gekeken naar een portfolio per kind; dit zou evt vervanger van rapport 

kunnen worden 
- Eind november wederom groepsbesprekingen met IB’er en leerkracht waar 

taal/rekenen/lezen wordt besproken. 
- Namens OR hebben we ook Marius een kaart gestuurd ivm overlijden van zijn 

beiden ouders  
 

6. Mededelingen vanuit de OR aan het team: 
- Opening schoolplein; bijdrage OR aan speelplaats 

 
7. Ingekomen stukken: 

- Rabo ClubSupport; opbrengst € 450,85; gaat volledig naar de organisatie van 
Leilindedag. De teamleden van de Leilindedag tijdig informeren over extra budget. 
Bedankje via SS voor stemmen 

- Opbrengst kledingcontainer. Extra actie toch € 73,50. 
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8. Werkgroepen: 
- Schoolfotograaf; evaluatie. Diverse klachten, toch opgelost, extra nieuwe foto’s. Voor 
volgend schooljaar gaat Yvonne van Daal deelnemen in werkgroep. 

- Leilimpics; evalutatie. Goed verlopen met de mogelijkheden die er waren. Ties volgend jaar 
tijdig communiceren, evt nieuwe spellen. 

- sint-werkgroep; voortgang. Middels online-bericht komt sint met uitzondering toch naar 
Leilinde, 2 hulpouders en 2 traktaties. Aandacht voor surprises aangezien deze nu niet 
bewonderd kunnen worden in school. 

- kerst-werkgroep; voortgang. Tijdig navraag doen. 

 

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 donderdag 14 januari 2021 start om 19.30 uur via Teams. 
 

 


