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OUDERVERENIGING     
Basisschool ‘de Leilinde’ 
 
 Secretariaat: Weijererf 17 
 Postcode: 5541 SZ REUSEL 
 Telefoon: 0497 – 645675 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notulen vergadering van de oudervereniging. 
 Datum:  27 september 2022 
 Aanvang: 19.30 uur 

Aanwezig:   Geert, Eefke, Yvonne, Marjan, Linda, Caroline, Sandra en Sacha 
Afmelding:            Esmeralda, Samantha, Sandra 
 

1. Opening: 
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend door de voorzitter Yvonne. Speciaal welkom 
voor Eefke. 

 
2. Afspraken vorige vergadering 7-7-2022 

-voorstellen van team aan alle ouders 
 

3. Vaststellen notulen 7-7-2022 OR  
- Unaniem worden de notulen goedgekeurd.  

 
4. Mededelingen vanuit het team: 

- Erg goed gestart als team, heel fijn. Hard gewerkt om formatie rond te krijgen. Onzeker 
hoelang Ronald blijft. Zodra daar duidelijkheden over zijn, wordt dit gecommuniceerd. 
Wij-gevoel is er volledig onder het team. 

- 4B, Angelien vertrekt vrijdag. Verwachting dat dit wordt opgelost. 
 

5. Mededelingen vanuit de OR aan het team: 
 

6. Ingekomen stukken: 
- Vertrekkende OR-leden zijn uitgeschreven KvK. Yvonne voorzitter. Samantha 

inschrijven. 
- Nieuwe datum kledingcontainer Sam’s kledingsactie; Linda  
- Kascontrole is goedgekeurd op 21-9-2022. 
- Linda en Sacha gaan samenzitten om het budget per leerjaar opnieuw vast te 

stellen voor de komende jaren en dit communiceren met volledige team. 
 

7. Werkgroepen: 
- Fotograaf; snel en goed gegaan, groepsfoto ging heel snel, portretfoto’s daarentegen wat 
langer.4 hulpouders was voldoende. Dit was jaar 3. Met evaluatie bespreken of nieuw 
contract wordt aangegaan, terugkomdag, en nieuwe datum afspreken voor 2023. 

- Leilimpics BV; er zouden twee stormbanen komen echter door slechte weer. Afwachten wat 
het weer gaat doen. 

- felicitatiedienst; zorgt voor bedankje voor vertrekkende teamleden. En ‘hart onder de riem-
kaart’ voor Marius. 

- Nieuwe leden vragen voor OR vragen. Sam’s kledingsactie weer onder de aandacht 
brengen. 

- sintwerkgroep; wordt ingang gezet. 

- hoekje; budget hoekje op te leuken. Budget van RaboClubsupport 2023 voor hoekje. 

 

                           8. Rondvraag:  

- kascontrole afgewerkt en akkoord bevonden. € 1,200 stijgen van liquiditeit, inclusief 
RaboClubsupport. 10 minder ouderbijdragen ontvangen tov vorig jaar. Wegvallen van Stg 
Leergeld.   
- schoolreisjes tijdig communiceren.  
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- 15 jaar Leilinde; feest/jubileumdag? 
- sintversiering; vernieuwen ivm zwarte versiering. Deel van RaboClubsupport voor Sint. 
- stemmen van Brofiber; wanneer bekend? 
- sminck; inventariseren of dit opnieuw aangeschaft moet worden. 

                           9. Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering. 
 

Volgende OR-vergadering op 21 november 2022 start om 19.30 uur. 


