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OUDERVERENIGING     
Basisschool ‘de Leilinde’ 
 
 Secretariaat: Weijererf 17 
 Postcode: 5541 SZ REUSEL 
 Telefoon: 0497 – 645675 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notulen vergadering van de oudervereniging. 
 Datum:  31 mei 2022 
 Aanvang: 19.30 uur 

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

Afmelding: Sandra 
 

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

 
2. Afspraken vorige vergadering 14-3-2022 

 
- Team moet uitstapjes tijdig in kaart hebben en ook het kostenplaatje per leerjaar, 
- Ouderbijdragen; verschil minder ontvangen tov budget € 275. Wel pietenpakken 

verhuurd, kledingcontainer extra. Budgetten voor toekomst/Toverland goed bekijken en 
evt bijstellen. 

- Mankementen speeltoestel zijn nog niet opgelost. 
 

3. Vaststellen notulen 14-3-2022 OR  
- Unaniem worden de notulen goedgekeurd. 

 
4. Mededelingen vanuit het team: 

- Suzanne is bevallen van dochter Lou. 
- Overleg met Nelly geweest 40 jr + afscheid, afscheidsreceptie 13 juli 
- Rob/Kim/Kim/Jolanda vertrekken, Kim vGompel stopt 2 weken eerder, 10 juli. 
- Linda Berkelmans langdurig ziek maar is aan het reïntegreren, Angelien ook aan het 

reïntegreren. Voor juni is vervanging vastgelegd. Juf Jessie maand ziek geweest. Juf 
Karen gr8 zwanger en november uitgeteld. 

- Juf Yvonne locatieleider Bladel Oekrainse kinderen, werkt nu dag extra om die combi te 
kunnen maken. Komend schooljaar weer volledig op de Leilinde. 

- 7 juni studiedag, 1e concept formatieplaatje.   
 

5. Mededelingen vanuit de OR aan het team: 
 

6. Ingekomen stukken: 
- RaboClubSupport; opgave, met welk doel? Aankleding themahoek.  

 
7. Werkgroepen: 

- fotograaf; is terugkomdag gecommuniceerd naar afwezige kinderen? Klacht dat dit niet 
bekend was bij ouders. Klachten bij 1e foto, melden bij Nicole. 

- kast OR; check door Marjan/Marjon. Geen rommel. 

- pasen; evaluatie. Goed gegaan, geen kosten, alles ingepakt door Yvonne. Paashaas eitjes 
verstopt. 

- Koningsspelen; evaluatie. Goed gegaan, gemengde groepjes, Yvonne gratis fruit geregeld 
voor kleuters op school. 

- Leilindedag woensdag 8 juni. Samen zorg voor de natuur/je omgeving. Wandeltocht door 
dorp in buurt van school in gemengde groepjes met gr7/8 als leiders. 

- we nemen volgende vergadering afscheid van de volgende OR-leden; Marjon – Sjaan – 
Erna – Yvonne Michiels 
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                           8. Rondvraag: 

- een uitje buiten school is niet gemeld aan ouders terwijl kleuters wel naar de 
aardbeienkwekerij zijn geweest. Verzoek om dit wel te melden aan ouders, ook ivm 
allergieën. 
- Marjan wil komend schooljaar afzien van voorzitter, wil vice-voorzitter worden. Wie wil 
voorzitter worden? Nieuwe ouders vragen voor OR via SS. Sacha stopt ook eind schooljaar 
2023 dus secretaris zal dan ook overgaan naar iemand anders. 
- Leilimpics, extra budget RaboClubsupport, 23 juni agenda definitief. Ideeën voordragen. 

                           9. Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering. 
 

Volgende OR-vergadering donderdag 7 juli 2022 start om 19.30 uur.  
Aangezien dit het laatste overleg van schooljaar is, starten we met gebak en borrelen we altijd 
nog even na. 
 

 


