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OUDERVERENIGING     

Basisschool ‘de Leilinde’ 

 

 Secretariaat: Weijererf 17 
 Postcode: 5541 SZ REUSEL 
 Telefoon: 0497 – 645675 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notulen vergadering van de oudervereniging. 
 Datum:  7 mei 2019 
 Aanvang: 19.30 uur 

Aanwezig:   Marjan, Yvonne S, Janine, Erna, Henk, Marjon, Linda, Sandra, Sacha (later) 
en Yvonne W. 

Afmelding: Caroline, Sjaan 
 

1. Opening: 
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend door de voorzitter Marjan en heet een 
ieder  welkom. 
 

2. Afspraken vorige vergadering 18-3-2019: 
De ouders kunnen de OR op dit moment nog niet bereiken via SocialSchools. 

 
3. Vaststellen notulen 18-3-2019 OR:  

De plannen voor het schoolplein zijn er. Er wordt nog bekeken wat er mogelijk is 
m.b.t. subsidieaanvraag. Offerte is aangevraagd. Tweede offerte moet nog 
aangevraagd worden. Mogelijk is de basis van het schoolplein in het nieuwe 
schooljaar klaar. 
Continurooster; uitgangspunt is dat ouders verantwoordelijk zijn voor wat kinderen 
meekrijgen. 
Fotowerkgroep; graag voor de zomervakantie duidelijk welke ouders een broertjes- 
zusjesfoto willen. Erna en Yvonne S. inventariseren dit via Nicolle. 
Notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 

4. Mededelingen vanuit het team: 
- Het nieuwe schoolplan is in ontwikkeling. Visie is afgerond en van daaruit 

komt er een schoolplan voor de komende 4 jaar.  
- Henk stelt voor om niet alleen mededelingen vanuit het team standaard op 

te nemen in de agenda van de vergadering, maar ook andersom. Dus 
mededelingen vanuit de OR naar het team. Voor ieder overleg inbrengen 
en op de agenda zetten. Enkele OR-leden hebben meteen wat ingebracht 
wat genotuleerd staat onder 5 : Mededelingen vanuit de OR. 

- Volgend jaar starten we met 16 groepen. Een nieuw teamlid begint in 
augustus. Een vacature staat nog open. 

 
5. Mededelingen vanuit de OR: 

- Soms wordt de OR bij activiteiten te laat geïnformeerd door leerkrachten. 
Hierin heeft de OR ook een taak om informatie tijdig te vragen en af te 
stemmen. 

- Goed evalueren van activiteiten met de werkgroep.  
- In de pauze gaan soms groepen naar de speeltuin. Dit kan scheve 

gezichten geven m.b.t. andere groepen. Ouders verwachten dat hun kind 
op school is, terwijl die op dat moment in de speeltuin hangt. 
 

6. Ingekomen stukken: 
Er zijn geen ingekomen stukken.  
 

7. Begrotingstekort/sponsoractie: 
Begroting en resultaat van 2018-2019 is gepresenteerd. Lijst met klassenuitjes is 
rondgegaan. 
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In eerste instantie lijkt het niet noodzakelijk om meer te moeten sparen en hoeft de 
ouderbijdrage dus niet verhoogd te worden. Uitgaande van de juiste oude- en 
nieuwe bedragen, blijkt dat er wel gespaard moet worden. Voorstel is de 
ouderbijdrage te verhogen naar €22,50. Daarmee is deze even hoog als de 
ouderbijdrage van een andere school uit Reusel en kan er voldoende gespaard 
worden. 
Linda zoekt uit op welke manier ze deze verhoging het beste kan inzetten. Daarna 
gaat dit voorstel naar de MR. Een voorstel hierover wordt gegeven om ouders 
goedkeuring van incasso te vragen.  

- Sam’s kleding; kledingbak zit snel vol. Vaker leegmaken zou goed zijn. 
Wanneer de bak vol is kan er gebeld worden om te legen. Graag iedereen 
alert hierop. 

- Kleutercadeaus; het is niet helemaal duidelijk wat er op dit moment mee 
gedaan wordt. Er wordt “verjaardagen” genoemd en “ziekte/ ziekenhuis”. 
Ook is het niet bekend of het duidelijk is dat overgebleven sintcadeaus 
gepakt mogen worden hiervoor. 

- Ouderbijdrage; ouders van 25 kinderen krijgen een herinnering.  
 

8. Werkgroepen: 
 
- Pasen; paaseieren zoeken kleuters en groep 3. Kinderen erg enthousiast. Strakke 
planning, waardoor er beroep werd gedaan op het goed organiseren van de 
groepjes meegeven door de leerkracht. Ouder dan groep 3 ook niet wenselijk, 
omdat al te merken was dat er steeds meer paaseieren verdwenen. Niet alle 
groepen stonden op tijd klaar of hadden nog geen indeling van de kinderen 
gemaakt, wat vervelend was omdat de planning zo strak was. Er waren kinderen 
die hadden geen paashaasoren kunnen maken en vonden dit vervelend. In die 
groep is de keuze gemaakt om die activiteit niet of maar half uit te voeren door iets 
anders te gaan doen. Niet alle groepen hadden dus dezelfde invulling. Leek een 
communicatieprobleem/ onduidelijkheid/  tussen de leerkrachten onderling. OR- 
leden vanuit deze werkgroep koppelen dit nog terug aan de leerkracht van de 
werkgroep. 

- Koningsspelen; OR heeft weinig hoeven te organiseren voor deze activiteit. Was 
goed geregeld. Moeilijk om voldoende ouders te krijgen. Vanuit de OR dit jaar ook 
weinig aanwezigen.  

- Leilindedag; weinig reactie op oproep. Bedoeling is een multiculturele dag. 
Aangepaste invulling is nog in ontwikkeling. Het is op die dag Suikerfeest. 
Misschien daarom de keuze van deze dag niet handig. Mensen persoonlijk 
benaderen kan helpen om hulp te krijgen. ’s Avonds open avond. 

-Open avond; 5 juni. Misschien dat als er iets overdag gebakken wordt  ’s avonds 
verkocht kan worden. Naamplaatjes voor nieuwe mensen moeten gemaakt worden. 
Wisselgeld regelen. Enveloppen verkoop? Roos benaderen voor draaiboek. Het 
zou leuk zijn als Marius de avond kan openen. Verdere communicatie over de 
avond via de App. 

 

9. Rondvraag: 
- Als kinderen vroegtijdig school verlaten voor een andere school. Moet de OR hier 
dan iets mee? OR kan in zo’n situatie doorgeefluik zijn naar het team. 
- Op 20 juni is het jubileumdag. Er wordt dan ook afscheid genomen van Lau en 
Annie. Er is ervoor gekozen dat kinderen op die dag een voorstelling kunnen doen.  
OR regelt cadeau. 
-Het huishoudelijk reglement staat op dit moment nog in concept. Dat moet nog 
definitief worden. 
- Afscheid OR leden; laatste vergadering uitnodigen voor officiële afscheid. 
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-Iedereen gaat nadenken over de werkgroepindeling voor volgend schooljaar. 
Volgende vergadering wordt dit besproken. 
-We moeten ouders werven voor volgend schooljaar. 
 

 
10. Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.55u.  
 

Volgende OR-vergadering dinsdag 25 juni 2019 start om 19.30 uur. 
 

 


