
OUDERVERENIGING 

Basisschool ‘de leilinde’ 

Secretariaat: Weijererf 17 

Postcode: 5541 SZ Reusel 

Telefoon: 0497 – 645675 

__________________________________________________________________________________ 

Uitnodiging vergadering van de oudervereniging (LERARENKAMER) 

Datum:   donderdag 25 juni 2020 

Aanvang: 19.30 uur 

Afgemeld: Sacha 

 

NOTULEN 

1) Opening vergadering. 

Voorzitter Marjan opent de vergadering en geeft woord aan Marius.  

De situatie rondom de schooluitjes van groep 8 is uitvoerig besproken, aangezien het gevoel bestond 

dat er te weinig werd gedaan. 

• Door COVID-19 en vervolgens de extra drukte rondom de musical was er helaas niet heel 

veel tijd om het schoolreisjes extra aan te kleden 

• Leren dineren is een activiteit van de horeca, en deze was helaas niet opgepikt dit jaar 

• Zwemmen brengt altijd risico’s met zich mee en is nu met zulke groepen bij het Vennebos 

nog niet toegestaan 

De school heeft altijd de randen opgezocht om zoveel mogelijk mogelijk te maken, zoals zichtbaar 

rondom het toelaten van publiek bij de musical. Ook de frietkar is lastig voor een gezonde school, 

maar is toegelaten voor het plezier van de kinderen. 

 

Het is goed als er ideeën aangedragen worden, maar het uiteindelijke initiatief en de beslissing 

liggen bij school omdat daar ook de verantwoordelijkheid ligt 

 

 

 

 

2) Afspraken vorige vergadering: 

- Inleverpunt cartridges/batterijen wel voor Leilinde-ouders? Zoja, evt kenbaar maken via 

SocialSchools  Volgend jaar actie ondernemen 

- Buitenklas?  Nu nog geen planning maar dat is uiteindelijk wel het doel om in te gaan 

zetten voor lessen, maar brainstorm moet hierover nog gehouden worden. 

- Vergaderdata 

o 29 september 

o 16 november 

o 14 januari 

o 28 januari thema/jaarvergadering 

o 22 maart 

o 1 juni 

o 8 juli 



3) Vaststelling notulen 19-5-2020 

Goedgekeurd door iedereen. 

 

4) Inning ouderbijdragen; hoe verlopen? 

Goed, precies het gebudgetteerde bedrag geind. Er kan extra aandacht gegeven worden aan het feit 

dat de ouderbijdrage is voor uitjes, activiteiten etc, niet het lesgeld etc. Later toegevoegd: voortaan 

een factuur maken voor Stg Leergeld. 

 

5) Mededelingen vanuit het team: 

Geen extra mededelingen. Het bedankbord voor de leerkrachten was heel erg gewaardeerd.  

 

6) Mededelingen vanuit OR (aan het team): 

Wanneer stelt juffrouw Kim zich voor? Henk gaat kijken. Ze komt uit Bladel en heeft in Lage Mierde 

gewerkt.  

De OR vindt dat Marius het heel goed heeft gedaan tijdens de Corona periode. Iedereen werd heel 

goed geïnformeerd. Heel knap van de Leilinde dat iedereen binnen twee dagen aan de gang was. 

Opening schoolplein staat gepland op 4 september; er wordt gekeken naar wat de mogelijkheden 

zijn. 

 

7) Ingekomen stukken: 

- 

8) Werkgroepen: 

- Schoolfotograaf: 21 september 

- Leilimpics: 23 september 

 

9) Rondvraag: 

- Yvonne: Loterij Leilindedag  komt tegen die tijd wel terug ook al is het volgend jaar. 

Henk: ze willen het thema kunst wel houden voor volgend jaar. 

- Linda: Nu veel budget over dus eventueel budget voor iets bij de schoolpleinopening 

- Henk: Nieuwe schooltijden / pauzes worden na de vakantie zo aangehouden. 

- Sjaan: Beweegwijs? Henk: Ties heeft maandag tijd om dit op te pakken. Niet meer tijdens de 

pauze, coachen door oudere kinderen niet meer van toepassing. We moeten nog kijken hoe 

de MR daar instaat. Elke groep krijgt nu wel tijd voor beweegwijs. 

10) Sluiting; 

Marjan en Henk bedanken iedereen voor dit schooljaar. 


