OUDERVERENIGING
Basisschool ‘de leilinde’
Secretariaat: Weijererf 17
Postcode:
5541 SZ REUSEL
Telefoon:
0497 – 645675
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notulen vergadering van de oudervereniging.
Datum:
14 november 2018
Aanvang:
19.30 uur
Aanwezig:
Janine, Erna, Marjan, Henk, Yvonne W., Caroline, Marjon, Sjaan, Sandra en
Sacha
Afmelding:
Linda, Roos, Yvonne S.
1. Opening:
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend door de voorzitter Marjan en heet
eenieder welkom. Bijzonder welkom aan Sandra en Sjaan welke bij de intentie
hebben om bij de OR te komen. Sjaan geeft wel meteen aan dat ze pedagogisch
medewerkster is bij NummerEen maar dat ze voor zichzelf dit heel gescheiden wil
houden en hier dan ook als ouder zit en niet als pm’er. Als iemand hier problemen
met heeft of krijgt, heeft ze graag dat dit meteen benoemd wordt. Zelf waakt ze hier
ook voor. Henk geeft terecht aan dat we hierin ook voordelen kunnen zien,
bijvoorbeeld de gezamenlijke samenwerking tijdens activiteiten etc.
2. Afspraken vorige vergadering 18-9-2018:
-

Sacha pas het huishoudelijk reglement nog aan.
Taakverdeling van werkgroepen wordt nogmaals rondgemaild zodat Sandra
en Sjaan kunnen bekijken bij welke werkgroepen evt aan te sluiten.
Het Rosolotoernooi valt gelukkig niet samen met jubileumdag van Leilinde.

3. Vaststellen notulen 18-9-2018 OR: ongewijzigd goedgekeurd.
– Leilinde heeft richting chauffeursvereniging aangegeven om alle medewerking te
verlenen om deze dag te promoten bij groep 8-leerlingen.
– vernomen dat de man van Maria Liebregts is overleden. Namens OR sturen we
een kaartje.
– schoolfotograaf; terugkomdag komende maandag voor zieke
kinderen/leerkrachten. Daarna evaluatie.
4. Mededelingen vanuit het team:
– geen mededelingen
5. Ingekomen stukken:
- notulen SR 4-6-2018; ter kennisname aangenomen.
6. Werkgroepen:
– Schoolfotograaf; evaluatie volgt na terugkomdag.
– leilimpics evaluatie; goed verlopen – op dag zelf vooral huishoudelijke en kleine
opmerkingen meteen gedeeld met Karen en Eefke welke deze meteen genoteerd
hebben – daarna via mail nog enkele verbeterpunten doorgegeven. Wisselen van
spelbegeleiding ouders. Spelaanbod blijven vernieuwen.
– sintwerkgroep; loopt allemaal – geen bijzonderheden – school volgt het
sinterklaasjournaal – houden het verhaal/aankomst op school rustig.
– kerstwerkgroep; voorstel vanuit team om donderdagavond 20 december een
viering in kerstsfeer op speelplaats te houden en op vrijdagmorgen een kerstontbijt.
Nog geen overleg met OR-leden gehad. Budget vanuit OR €100.
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– Leilindedag-werkgroep; 5 juni – festival markt – landen -culturen -vluchtelingen –
feestdagen andere culturen.
7. Rondvraag:
– verkeersveiligheid buiten school; voorval dat buitenlandse kinderen
radslagen midden op straat maken, dus onveilig gedrag op straat. Wat kan de
school hierin betekenen? Henk geeft aan dat dit extra aandacht gaat krijgen
tijdens de diverse verkeerslessen in alle klassen.
– goed gedrag van fietsers/verlichting evt weer belonen met lampjes uitdelen.
Lau is hiermee bezig, weet Henk.
– alle TSO-vrijwilligers ontvangen eind januari 2019 een bedankknutsel
namens OR aangeboden. BSO-kinderen laten we deze knutselen. Marjan
regelt dit met BSO.
– we gaan onze pietenpakken verhuren aan ReuselSport voor € 50; extra
inkomsten voor OR.
– compliment voor Hanneke en Brechje voor telkens weer een mooie en
gezellige creatie voor bij de ingang. En ook omdat ze afgelopen jaar geen
euro van hun budget hebben gebruikt en dus zelf erg creatief zijn geweest.
– verzoek gekregen om OR-kast op te ruimen echter wij constateerden dat
alles van ons in de rekken in bakken is opgeruimd.
8. Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering om 20.40u. Daarna alle sintcadeautjes
samen ingepakt.
Volgende OR-vergadering donderdag 10 januari 2019 start om 19.30 uur.
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