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OUDERVERENIGING     
Basisschool ‘de Leilinde’ 
 
 Secretariaat: Weijererf 17 
 Postcode: 5541 SZ REUSEL 
 Telefoon: 0497 – 645675 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notulen vergadering van de oudervereniging via Teams. 
 Datum:  14 maart 2022 
 Aanvang: 19.30 uur 

Aanwezig:   Yvonne Maas, Yvonne Michiels, Yvonne Vosters, Sandra, Marjan, Marjon, Linda, Erna, 
Esmeralda, Geert en Sacha 

Afmelding: Caroline, Sjaan 
 

1. Opening: 
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend door de voorzitter Marjan. 

 
2. Afspraken vorige vergadering 13-1-2022: 

- Korfbalpaal is geplaatst. Besloten om geen extra bericht op SS meer te plaatsen, is 
achterhaald en zou alleen maar vragen opwekken. 

- Herstelwerkzaamheden kerstdieren; de dieren zijn niet meer te herstellen. De poppen 
zijn nog wel bruikbaar. Nadenken over een (andere) ‘vervanging’ van de dieren. Evt 
volgend jaar de RaboClubsupport hiervoor gebruiken.  

- Mankementen speeltoestellen zijn minimaal. Worden voor juni, nieuwe keuring opgelost. 
 

3. Vaststellen notulen 13-1-2022 OR + notulen jaarvergadering OR:  
- Unaniem worden de notulen goedgekeurd na tekstuele aanpassing. 

 
4. Mededelingen vanuit het team: 

- Juf Suzanne is zwanger van haar 2e kindje en gaat 14 april met 
zwangerschapsverlof. 

- Linda Bax gaat het verlof van Suzanne vervangen. 
- Eind januari golf zieke leerkrachten gehad, tot op heden valt het nu mee. 

 
5. Mededelingen vanuit de OR aan het team: 

- Team tijdig aan de slag met klassenuitstapjes. Offertes tijdig naar Linda. Evt de 
budgetten nogmaals sturen naar het team zodat ze zelf voor passend uitje kunnen 
kiezen. 

- Gr5 gaat nu extra naar Oliemeulen, na overleg met dagelijks bestuur en past binnen 
budget van gr5. 

 
6. Ingekomen stukken: 

- geen 
 

7. Werkgroepen: 
- fotograaf; evalutatie Maaike Hoogers; geen klachten ontvangen door Nicole van ouders van 
groepsfoto/portretfoto. Afspraak voor komend schooljaar; 4 foto’s voor € 10. Alle gezinnen op 
de foto want dit past qua tijd en niet volgens opgave zoals afgelopen jaar. Terugkomdag 
moet nog komen. Blijft uitdeelpakket. 2022 is laatste jaar van het contract, dus volgende 
werkgroep moet nieuwe contact gaan afspreken. Datum schoolfotograaf volgend schooljaar 
26-9-2022. 

- pasen; 1e overleg gehad. Ochtend kleuters paaseieren zoeken in ontdektuin met gouden ei. 
Paashaas deelt eitjes uit. Gr3-6 circuit met spelletjes, gr7/8 Kahoot-quiz. Werkgroep helpt 
mee. 

- kast OR; is opgeruimd. 

- carnaval; ervaren als leuke dag, aankondiging in krantjes positief. Kindjes zakje chips + 
ranja. 

- Koningsspelen; AVR organiseert, school dient 50 ouders te leveren. Tot op heden weinig 
opgaves echter we concluderen dat de opgavebriefjes niet allemaal zijn uitgedeeld. 
Reminden via SS. 
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                           8. Rondvraag: 

- nieuwe kleuters; diverse aanmeldingen/afspraken 
- Leilindedag; niet zelfde als jubileumdag. Twijfel of er een jubileumdag komt omdat alleen 
Nelly jubilaris is. 
- Linda is bezig met de incasso’s welke gaat starten in april 2022. Van diverse leerlingen 
geen machtiging in ons bezit dus blijft onzeker of deze gaan betalen. We zullen 1x reminden 
middels een brief. Voor komend schooljaar in kaart brengen hoeveel bijdrage we mislopen. 
Tot op heden voldoende geld in kas echter wel alert blijven dat de groep ‘niet-betalers’ niet 
groter wordt.  
- Sam’s kledingactie 13 april 2022; extra actie. Diverse posters worden her en der 
opgehangen en tzt aankondigen in lokale krantjes. Mooi extra centjes met weinig moeite. 
- Creamiddag; elke klas regelt dit zelf. Sommige klassen vragen geen hulpouders. 
- nieuwe OR-leden worden ingeschreven bij KvK. Sacha heeft KvK opgeschoond. Het 
dagelijks bestuur moet ingeschreven worden in het UBO-register. Regelt Sacha. 

                           9. Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering. 
 

Volgende OR-vergadering dinsdag 31 mei 2022 start om 19.30 uur. 
 

 


