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OUDERVERENIGING     

Basisschool ‘de Leilinde’ 

 

 Secretariaat: Weijererf 17 
 Postcode: 5541 SZ REUSEL 
 Telefoon: 0497 – 645675 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notulen vergadering van de oudervereniging. 
 Datum:  11 november 2019 
 Aanvang: 19.30 uur 

Aanwezig:   Marjan, Erna, Henk, Marjon, Linda, Sandra, Sjaan, Yvonne W., Caroline, Yvonne 
Vosters, Irene de Beijer en Sacha 

Afmelding: - 
 

1. Opening: 
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend door de voorzitter Marjan. Zij heet iedereen 
welkom en speciaal potentieel nieuw OR-lid Irene de Beijer – Saedt. 
 

2. Afspraken vorige vergadering: 
- Mogelijkheid voor extra Engels in gr8 + extra aandacht aan social media; heeft 

aandacht, beleidsvoornemen. Na overleg met leerkrachten komt Marius hier op terug. 
Len; ICT’er binnen Kempenkind. Henk heeft nog geen antwoord ontvangen; volgend 
overleg. 

- Thema-avond op 23/1/2020; koppelen aan onze jaarvergadering 2018/2019. Thema 
media-wijsheid gekozen. Lenny benaderen om te komen spreken.  

- Hulpouders themahoekje; Brechje Holten stopt op het einde van dit schooljaar. 
 

 
3. Vaststellen notulen 17-9-2019 OR:  

Notulen worden op een tekstuele aanpassing na, goedgekeurd. 
Opmerking m.b.t. prijsjes voor enveloppenactie; bij diverse bedrijven zijn gratis kleine prijsjes 
te verkrijgen. Tips om de volgende bedrijven te benaderen; 
Fixet/Hubo/Moois/Action/Kruidvat/Nivo/Winstpakker/vBoxtel. 
 

4. Mededelingen vanuit het team: 
- Juf Kim uit groep3 is voorlopig ziek thuis. Linda uit de vervangerspoule vervangt 

haar voorlopig. 
- Juf Janny van kleuters is momenteel thuis i.v.m. ernstige zieke vader. Heidi 

vervangt haar momenteel. 
- Meester Martin is 5 dagen aanwezig omdat ouderschapsverlof voorbij is. 
- Nieuw rekenmethode; druk bezig, loopt goed, gesprek met uitgever. 
- Begrijpend lezen/luisteren is nieuw 
- Kwaliteitskaarten; kwaliteit bewaken. Diverse items behoeven extra aandacht; 

ontwerpen/inspectie. Hieraan wordt de studiedag van donderdag besteed. 
 

5. Mededelingen vanuit de OR: 
- Schoolplein; belijning gaat niet meer lukken voor de winter, wordt voorjaar. Beplanting is 

aanbesteed, planten zullen eind november geplaatst worden. Van Dal; palen/stapstenen 
voor de kerst. Buitenklas; voorjaar. Speeltoestel is uitgekozen; levertijd enkele weken 
(begin 2020). 
 

6. Ingekomen stukken: 
Notulen MR 1-4-2019 + 17-6-2019; ter kennisname goedgekeurd. 

 
7. Werkgroepen: 

-Schoolfotograaf; afgelopen jaren vdBergh, Kiek is nieuw. vdBergh; lastig afspraken maken, 
wel goed en enthousiast, extra aandacht voor kleursetting tijdens klassenfoto. Kiek vooral 
digitaal. Stemming tijdens OR-vergadering; vdBergh wordt het voor komend jaar. Eisen om 
duidelijke afspraken te maken, anders boete, 1 jr contract ipv 3 jaar, vragen naar stickervel 
met minder stickers, datum. 

- Leilimpics evaluatie; laat gestart, volgend jaar nieuwe spellen, extra beker werkte niet, 
groeps+spelleiding duidelijk vooraf geïnstrueerd, kinderen gr7/8 liepen zelf rond zonder 
groepsleiding (positief ervaren), ijsjes pas op school lastig. Nadien hebben alle ouders mail 
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ontvangen met vraag om feedback te geven omtrent de Leilimpics. Nog check of er nog extra 
opmerkingen waren. Omspoelen van bekers, is dat een probleem vanuit school? 

- sint voortgang; alles geregeld. 

- kerst voortgang; nog geen overleg gehad. Kortdag om dan nog grootse wijzigingen door te 
voeren. Ook wij als OR hier initiatief nemen indien wij bepaalde ideeën hebben.  

8. Rondvraag: 
- of ReuselSport de 4 pietenpakken wederom mag lenen voor de pietentraining? JA. 
- Rabo ClubSupport heeft € 465 opgeleverd; volgend jaar elke stem € 5. 
- Op facebook heeft Leilinde 2 accounts. Dit is gemeld aan Marius. 
- positief dat de pré-adviesgesprekken voor de opendag van Pius-X-college zijn gehouden. 
- Sam’s kledingactie; container verhuisd zsm naar locatie bij aula. Extra actie was 420 kg. 
Navraag of er een extra actie komt in voorjaar. 
- dag van de leerkracht jaarlijks op agenda zetten  
- jaarverslag 2018-2019 allen doornemen en opmerkingen laten weten. 
- Yvonne Vosters wil graag bij kerstwerkgroep en bij Pasen aansluiten. En Irene wil graag 
met Pasen en Koningsdag meehelpen. Fijn, deze extra hulp. 
- Irene de Beijer wil graag lid worden van de OR en zal worden ingeschreven bij de KvK. 
 

 
9. Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering.  
 

Volgende OR-vergadering donderdag 9 januari 2020 start om 19.30 uur. 
 

 


