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OUDERVERENIGING     
Basisschool ‘de Leilinde’ 
 
 Secretariaat: Weijererf 17 
 Postcode: 5541 SZ REUSEL 
 Telefoon: 0497 – 645675 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notulen vergadering teams-vergadering van dagelijks bestuur van de oudervereniging. 
 Datum:  29 september 2020 
 Aanvang: 19.30 uur 

Aanwezig:   Marjan, Linda en Sacha 
Afmelding: - 
 

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 dus ernaar streven om dit volgend overleg wel online te organiseren om betrokkenheid 
van alle leden te stimuleren. Maandag 16 november zijn we hopelijk weer allen compleet 
aanwezig. 

 
2. Afspraken vorige vergadering 25-6-2020: 

- Inleverpunt cartridges/batterijen evt kenbaar maken via SS; volgende keer bespreken 
met Henk 

 
3. Vaststellen notulen 25-6-2020 OR:  

Notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 

4. (Financieel) jaarverslag 2019/2020; Sacha stuurt het financiële deel van Linda door naar 
iedereen ter inzage. Het jaarverslag 2019-2020 is nog in concept en aanvullingen zijn 
welkom. 
- Kascontrole 2019-2020; is reeds mooi op tijd gedaan door Rick en Barry op 16-9-2020 

en ook goedgekeurd. 
- Wat te doen met financiële buffer; evt iets voor schoolplein? 

 
5. Mededelingen vanuit het team: 

- Geen input vanuit Henk. 
 

6. Mededelingen vanuit de OR aan het team: 
- Buitenklas; al iets meer concrete plannen hiervoor? 
- Aangezien we een financiële buffer hebben; wat ons betreft mag het team/directie 

nadenken of er nog wensen zijn op het schoolplein waar wij als OR een bijdrage 
aan kunnen leveren. Of wellicht kan er extra budget beschikbaar komen voor de 
crea-dagen…… Alle ideeën vanuit het team zijn welkom? Graag buigen we ons 
daarover zodat het extra budget bij alle kinderen terecht komt. 

 
7. Ingekomen stukken: 

- Rabo ClubSupport; reeds ingeschreven; doel is extra budget voor jaarlijkse 
Leilindedag om deze extra feestelijk te maken. Stemmen van 5-24 oktober. Sacha 
zorgt dat Nicole maandag via SS een bericht verstuurd naar alle ouders. Linda zorgt 
voor flyer welke door Tinie gekopieerd wordt en uitgedeeld aan alle kinderen. Deze 
flyer kan ook voor Facebook gebruikt worden. 17 november is finale/prijsuitreiking. 

- Dag van de Leerkracht; maandag 5 oktober 2020; Sacha zorgt dat Nicole 
donderdag/vrijdag een bericht op SS laat plaatsen ter aankondiging en hopelijk actie 
vanuit alle ouders. 

- Voor Anker houdt een sintactiviteit op Landgoed Wellenseind; echter besloten om 
dit niet verder te delen met ouders. Sacha mailt dit alle OR-leden ter info en wellicht 
voor henzelf. 

- Vanuit Rabobank een online inspiratieavond voor verenigingsondersteuning; niet op 
ons van toepassing. 

- Najaarsactie Sam’s kleding op 28-10-2020. Voor de herfstvakantie laat Linda Nicole 
een bericht op SS plaatsen ter aankondiging van deze extra 
inzamelingsactie+flyeren. Posters worden verspreid door Reusel. 
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8. Werkgroepen: 
- taakverdeling activiteiten; Sacha mailt de taakverdeling aan iedereen door. Hierin zijn de 
teamleden al aangepast door Henk. Onze namen staan nog ingevuld zoals het vorig jaar 
was. Eenieder dient te reageren via de mail (persoonlijk naar Sacha) in welke werkgroep je 
wil dit schooljaar. Als deze compleet is, dan stuurt Sacha deze aan iedereen definitief door. 

- Schoolfotograaf; evaluatie. Volgt volgend overleg. 

- Leilimpics; evalutatie. Volgt volgend overleg. 

- sint-werkgroep; graag zsm actie ondernemen om samen met teamleden José en Monique 
contact te leggen en de sintactiviteit vormgeven. Sacha heeft Lobbesboek per post 
ontvangen en geeft dit bij Linda af. Diverse andere sintboeken lagen in postvak op school. 

- kerst-werkgroep; ook tijdig contact zoeken met teamleden José en Kim van Gompel om de 
kerstactiviteit leuk mee op te zetten. 

 

9. Rondvraag: 
-  
 

 
10. Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering.  
 

Volgende OR-vergadering maandag 16 november 2020 start om 19.30 uur. 
 

 


