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OUDERVERENIGING     
Basisschool ‘de Leilinde’ 
 
 Secretariaat: Weijererf 17 
 Postcode: 5541 SZ REUSEL 
 Telefoon: 0497 – 645675 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notulen vergadering van de oudervereniging via Teams. 
 Datum:  15 november 2021 
 Aanvang: 19.30 uur 

Aanwezig:   Yvonne Maas, Yvonne Michiels, Yvonne Vosters, Sandra, Marjan, Caroline, Marjon, 
Sjaan en Sacha 

Afmelding: Linda, Erna Esmeralda, Geert 
 

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

 
2. Afspraken vorige vergadering 28-9-2021: 

- Tzt op SS; extra budget voor speelpleinmateriaal; schaakstukken en korfbalpaal + foto, 
combineren stukje op SS met extra budget van RaboClubSupport 2020/2021 voor 
frietkar op jubileumkar ter verantwoording aan ouders van ouderbijdragen. Korfbalpaal is 
aanwezig maar moet nog geplaatst worden, tesamen met de extra bomen op het 
schoolplein. Binnen nu en 2 weken worden deze geplaatst. 

- Herstelwerkzaamheden kerstdieren; kersttruien voor de dieren via Yvonne. Geert gaat 
proberen om de dieren te herstellen; lastige klus. 

- Notulen SR hebben we via Yvonne Maas ontvangen. 
 

3. Vaststellen notulen 28-9-2021 OR:  
- Unaniem worden de notulen goedgekeurd. 

 
4. Jaarvergadering OR; onderwerp buurtgezinnen; erg goed initiatief echter wordt wel erg veel 

gepromoot op dit moment / onderwerp voorlezen via bieb / Yvonne Maas vraagt aan team of 
zij evt onderwerpen hebben wat aandacht verdiend. Na teamoverleg wij als OR knoop 
doorhakken welk onderwerp en spreker regelen. Wellicht rekening houden dat dit online zal 
gebeuren. 
 

5. Mededelingen vanuit het team: 
- Leerlingenraad; groepsvergaderingen zijn per klas nu bezig. Elke groep levert 1 

afgevaardigde en gaat volgende week met Marius/Yvonne in gesprek. Ze worden 
betrokken bij invulling van kerstactiviteit, 3x leerlingenraad per jaar. Leren hoe 
vergadering verloopt. 

- Corona-besmettingen; gr6b zit volledig thuis, diverse losse besmettingen in diverse 
klassen. Veel contact met GGD. Ouders mogen nog wel in school; essentiële 
gesprekken op school, anders online proberen. Officieel ligt het kantelpunt vanuit de 
GGD bij 3 besmettingen. Als deze 3 besmettingen te linken zijn aan de klas, is het 
advies dat de groep in quarantaine gaat. De directie beslist hierover i.s.m. de GGD. 

- Invalpoule is leeg, extra hulp van oud leraren, moeder welke binnen Kempenkind 
werkt. Door wegval Anouk diverse leerkrachten op die groep 1/2c. 

- Door coronagelden zijn personeelsleden ingezet op vaste school, ook tekort aan 
leerkrachten waardoor invalpoule leeg is. 

- Het streven is dat ondersteuningspersoneel niet wordt ingezet voor de klas maar die 
hun extra ondersteuningstaken kunnen blijven doen. 

- Nieuw speeltoestel is reeds afgekeurd; 2 kleine mankementen. Deze worden 
spoedig gerepareerd. Ook boomstammetjes in ontdektuin blijken onveilig gebleken 
tijdens keuring omdat deze te hoog zijn; wordt ook opgelost. 

- Ouderbijdrage; verzoek om betaling mag niet herhaaldelijk + Stg Leergeld ‘vergoed’ 
dit ook niet meer; heeft gelukkig ook aandacht bij directeuren binnen Kempenkind. 
Vraag aan ons OR om zelf na te denken over extra acties om geld binnen te halen 
voor ‘niet inbare ouderbijdragen’. Idee Yvonne persoonlijk; een ouder welke vindt 
dat ‘ze het goed hebben’ zou een extra bijdrage als gift voor een andere ouder 
kunnen doneren. Mooi initiatief! Wijzelf hierover na gaan denken. Bij Linda navraag 
doen wat de bijdrage vanuit Stg Leergeld was afgelopen jaar; dan weten we veel 
kans al wat we mislopen voor komend jaar. 

 
6. Mededelingen vanuit de OR aan het team: 
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-  
 

7. Ingekomen stukken: 
- Notulen SR 12-10-2021; punt 2/3 notulen OR/MR staan op site, punt 7 

gezondheidsvraagstukken (onduidelijk of dit vooral vragen zijn of hier gehoor aan 
wordt gegeven) 

- Mail Ontdekfabriek; 2 schoolbezoeken voor de prijs van één 
- RaboClubSupport; 16-11-2021 uitslag 

 
8. Werkgroepen: 

- fotograaf; erg goed en snel gegaan. vdBergh-fotograaf enthousiast. Evaluatie intern; 
volgend jaar alle gezinnen broertjes/zusje-foto’s, ruim in de tijd. Evaluatie met vdBergh moet 
nog komen, dan datum vastleggen voor volgend jaar. Klassenfoto’s ‘te grappig’. Ene groep8 
heeft wel klassenkaart gehad, andere groep8 nog niet. Inhaaldag volgt nog. José Adriaansen 
heeft als hulpouder extra geholpen, hopelijk in 2022 ook weer. Voor 2022 zal Sandra 
aanspreekpunt zijn, Marjon wil meehelpen ondanks dat ze dan geen OR-lid meer is. 

- kast OR; op toerbeurt ruimen we deze kast in aula elke vergadering per tweetal op. 
Volgende vergadering controleren Marjan+Yvonne van Daal dit. Caroline heeft kast 
gecontroleerd; ons deel was opgeruimd, BSO was minder opgeruimd. 

- sintwerkgroep; alles is rond, wat precies mag/kan op 3/12 wordt nog vervolgd. 

- kerstwerkgroep; nog niks gehoord. Kerst versieren gebeurt meteen na sint op 3/12. Tijdig 
team vragen voor evt ideeën + hulp. 

                           8. Rondvraag: 

-  extra Sam’s kledingactie 3 november 2021; minder opgeleverd dan vorige keer. 
- kerstdieren; niet te repareren. RaboClubSupport 2022 = nieuwe kerstgroep. Navraag Geert 
en vervolg aan geven. Evt oproep via SS voor hulpouders. 
- evt nieuwe versiering met sint; nu nog zwarte pieten op platen. 

                           9. Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering. 
 

Volgende OR-vergadering donderdag 13 januari 2022 start om 19.30 uur. 
 

 


