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Notuelen van ouderverenigingvergadering (ONLINE VIA TEAMS) 
Datum:      donderdag 13 januari 2022 
Aanvang: 19.30 uur 
Afgemeld:  Esmeralda, Sacha, Sandra, Sjaan 
 
AGENDA 

 
1) Opening vergadering, door voorzitter Marjan 

Marjan opent de vergadering met de beste wensen voor 2022 en de hoop dat dit de 
laatste keer online is. 

 
2) Afspraken vorige vergadering:  

- Herstelwerkzaamheden dieren; (Geert) 
Hanneke gaat deze week het hoekje opruimen. Hanneke en Geert hebben rond Kerst 
op marktplaats gekeken naar nieuwe (opgezette) dieren maar dat is heel duur. Geert 
zal nu na Kerst nog een keer checken. Het gaat enkel over de dieren, de poppen zijn 
goed en kunnen nog jarenlang mee. De dieren kunnen ook nog wel een jaar of twee 
mee, maar op termijn moet er een andere oplossing komen. We kunnen bijv. ouders 
vragen of ze iets kunnen maken of ideeën hebben, of bijv. iets goedkopers van epoxy 
kopen, of de dieren weglaten. 
 

- Extra bomen schoolplein; SS-bericht 
Bomen zijn nog niet geplaatst, hoevenier komt vaak afspraken niet na. Yvonne Maas 
heeft begin volgende week contact om duidelijke afspraken te maken omdat het 
schoolplein deels afgezet moet worden. Over anderhalve week zouden de bomen en 
de korfbalpaal geplaatst moeten zijn. 
 

- Mankementen speeltoestellen 
In juni volgende keuring, het stelt allemaal niet veel voor (op een plaatje mist zin en 
twee schroeven in het dakje moeten vervangen worden). Een mogelijke toekomstige 
afkeuring heeft vooral te maken met nieuwe wetgeving, maar gezien het niet veel 
werk is zal het allemaal voor volgende keuring in orde zijn. 
 

- Ontvangsten vanuit Stg Leergeld 2020/2021 (navraag Linda); waarover praten we 
dan wat we evt ‘mislopen’ qua inkomsten 
In het budget van 2021-2022 is er rekening meegehouden dat we geen geld meer 
krijgen van Stg Leergeld. Dit gaat ongeveer om 250 euro. Mocht het budget voor de 
activiteiten niet meer toereikend zijn, dan gaan we in gesprek met school. 
 

- Extra actie bedenken om deze inkomsten te compenseren; ideeën? 
Vooralsnog niet nodig omdat we nog voldoende budget hebben. 

 

3) Vaststelling notulen 15-11-2021 
Notulen zijn goedgekeurd, zonder opmerkingen. 
 



4) Jaarvergadering 2020/2021 op 27 januari 2022  
- Online/fysiek: door de maatregelen en coronasituatie dit jaar weer online 
- Thema: omdat het online is, combineren we het niet met een thema-avond. Eventueel 

kunnen we kijken of het later in het jaar nog mogelijk is een thema-avond te houden. 
- Concept jaarverslag 2020/2021: eerste draft is gestuurd, maar Linda is bezig met een 

nieuwe opzet. Deze wordt nog opgestuurd ter informatie. Uitnodiging zal snel 
verstuurd worden, inclusief Teams meeting details en concept jaarverslag. De avond 
zelf kan dan gebruikt worden om vragen te beantwoorden en het financiële stuk toe 
te lichten. 

 
5) Mededelingen vanuit het team: 

- Personeel: stagiare Linda Bax (groep 4a bij Bianca) is klaar. Zij is nu bekwaam maar 
nog niet bevoegd.Ze komt vanaf februari voor de klas en tegelijkertijd doet ze dan de 
opleiding. 

- Corona: de rek is eruit bij het team met de nieuwe variant. Henk staat weer 
regelmatig voor de klas. Nu is uitval nog op te lossen, maar de mogelijkheid bestaat 
dat af en toe klassen naar huis gestuurd moet worden. 
Verder zijn testen meegegeven en Yvonne Maas was beniewd hoe dat ontvangen 
was bij de ouders. Door de OR leden is dit positief ontvangen. We weten dat er kritiek 
op is, maar de berichtgeving was goed, netjes, duidelijk en voldoende vrijblijvend 
geformuleerd. Complimenten aan het team hoe de maatregelen binnen school 
worden opgepakt. 

- Carnaval: Er is gisteren binnen het team overleg geweest en er is besloten Carnaval 
te vieren rondom de oude data van Carnaval, en het niet te verplaatsen. De 
betrokken OR leden hebben nog niets gehoord. Yvonne Maas gaat dit intern 
overleggen zodat het team contact opneemt. Waarschijnlijk zal het weer in de 
klassen gevierd worden en als er meer mogelijk is dan wordt daar op in gespeeld. 
Schminck was er nog voldoende toen het met de musical meegegeven werd, maar 
moet nog worden gecheckt. Eventueel moet er ook gekeken worden of het niet te 
lang over de datum is, ivm huidirritatie. Dan zal ook gekeken moeten worden naar 
budget. 

 

6) Mededelingen vanuit OR (aan het team); 
Er zijn geen mededelingen vanuit de OR aan het team 
 

7) Ingekomen stukken: 
- Opbrengst RaboClubSupport € 508,92 (70 stemmen) voor Leilympics 2022/2023 

Mooi bedrag, meer dan gebudgetteerd. Ties (of degene die er dan over gaat) moet 
tijdig geïnformeerd worden dat er extra budget is, zodat die goed wordt gebruikt. 

 
8) Werkgroepen:  

- Sint; evaluatie 
De Sinterklaasviering was erg goed verlopen. Voor groep 3 en 4 zou er volgend jaar 
iets meer tijd gereseveerd moeten worden, dat is al genoteerd in het team. 
Sinterklaas en pieten komen ook volgend jaar graag weer naar De Leilinde, 
waarschijnlijk gewoon op de maandag 5 december maar vrijdag 2 december is voor 
de zekerheid ook gereseveerd. 
 

- Kerst; evaluatie 
Bij de Jumbo was het niet mogelijk korting te regelen, maar bij Jan Linders gelukkig 
wel. Nieuwe activiteiten opzetten was moeilijk, bijv. kerststukjes waren niet mogelijk 
omdat oase niet voldoende te koop was. Door de coronamaatregelen heeft de OR 
niet veel kunnen ondersteunen dit jaar, naast het inkomen van chips en ranja en het 
versieren van de school. 



 
 

- Carnaval; voortgang 
Eerst kijken hoeveel ranje er nog is. Yvonne Maas zal in de OR kast en bij Marius 
kijken en geeft aan hoeveel leerlingen er nu zijn. Marjan gaat ook nog chips regelen 
en probeert bij Jan Linders te kijken voor korting. AH is eventueel ook nog een optie 
als het niet lukt bij Jan Linders. 
 

- Fotograaf; evaluatie met vdBergh, datum 2022? 
Nog geen evaluatie geweest en ook geen terugkomdag. Dan wordt normaal 
gesproeken ook de datum voor volgend jaar vastgesteld, meestal de eerste dag na 
Reusel Kermis. Erna informeert bij Nicole wat de status is en komt erop terug. 

 
9) Rondvraag: 

- Yvonne Vosters: hebben meer ouders problemen met de Social Schools? 
Privéberichten komen niet aan of soms pas na twee weken. Yvonne Maas heeft dat 
soms ook, maar geen concrete oplossing. Zij logt nu regelmatig in via de website. 
Yvonne Vosters gaat dat proberen. 

- Geert: mochten er klusjes gedaan worden op school (zoals ivm de schooltoestellen) 
dan wil hij graag helpen.  

 
10) Sluiting;  

Marjan bedankt iedereen en sluit de meeting. 
 

 


