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OUDERVERENIGING     

Basisschool ‘de Leilinde’ 

 

 Secretariaat: Weijererf 17 
 Postcode: 5541 SZ REUSEL 
 Telefoon: 0497 – 645675 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notulen vergadering van de oudervereniging (lerarenkamer) 
 Datum:  9 januari 2020 
 Aanvang: 19.30 uur 

Aanwezig:   Marjan, Erna, Henk, Marjon, Linda, Sandra, Sjaan, Yvonne W., Caroline, Yvonne V. en 
Sacha 

Afmelding: Irene 
 

 
1. Opening vergadering, door voorzitter Marjan 

Marjan opent de vergadering met de beste wensen. 
 

2. Afspraken vorige vergadering 11-11-2019 
- Extra engels + aandacht social media in gr8 (actie Marius): 

De laatste tijd in groep 8 is om met projecten bezig te zijn / projectmatig te werken, Engels en sociale media kan 
daar onderdeel van uitmaken.  

- Thema-avond:  
Voor social media is de thema-avond ook vooral van belang, omdat ouders een belangrijke rol daarin spelen. 
Volgende week nog een keer een berichtje plaatsen op Social Schools dat het voor alle ouders van belang is; 
opvoeding rondom mediawijsheidbegint al in groep 1. Je krijgt advies hoe je bepaalde vervelende situaties 
kunnen voorkomen en adequaat kunt reageren als er vervelnde dingen plaatsvinden. Lenny vragen of ze een 
uitspraak / trigger heeft om mensen te trekken. Nogmaals duidelijk vermelden dat je aan moet melden. 

- Rommel in kast NummerEen (navraag Sjaan): 
De kast ziet er nu goed uit maar de bovenste laag moet helemaal leeg van Tinie. We moeten stickers plakken op 
hetgeen van van de OR. De muziekinstrumenten gaan naar de berging van José. Henk heeft al verschillende 
stickers geplakt. Straks nog even kijken. 

 
3. Vaststelling notulen 11-11-2019 

Ze zijn goedgekeurd. Twee opmerkingen: 
- Erna zal checken of er al contact is geweest met de schoolfotograaf.  
- De pietenpakken zijn nog niet terug; Linda checkt dit. Linda zal ook nog een bedankje regelen voor de vader van 
Marjon. 

 
4. Jaarvergadering / Thema-avond 23-1-2020 (financieel + jaarverslag) 

Promoten op Social Schools (zie hierboven) en Facebook.  
Dit jaar niet alles voorlezen, enkel highlihgts (Clubkas, nieuwe leden). MN 
Notulen jaarvergadering zsm online ivm verhoging vrijwillige ouderbijdrage zodat er in het bericht op Social 
Schools (in maart) naar verwezen kan worden. 
Om 19.45u begint het; OR om 19:15u aanwezig. Er zal koffie/thee aanwezig zijn geregeld door school. OR zal 
voor koekjes zorgen, Marjan regelt dit. Marjon en Caroline kunnen niet aanwezig zijn. 

 
5. Mededelingen vanuit het team 
- Deze maand is weer de toetsmaand. De vakken die digitaal kunnen, worden digitaal gedaan vanaf gr, 

spelling woordenschat en rekenen. Daarnaast ZIEN vragenlijst: sociaal emotionele ontwikkeling 
(leer/leefklimaat) in kaart te brengen door leerkracht en vanaf groep 5 vullen leerlingen ook zelf twee 
enquetes in. Resultaten cognitieve test van november wordt tijdens oudergesprekken gedeeld. 

- Kim blijft voorlopig nog thuis en Linda blijft haar vervangen. Lau ondersteunt bij de toetsen. 
- Juf Suzanne is in verwachting maar ze maakt het schooljaar nog af. 

 
6. Mededelingen vanuit OR (aan het team) 
- Speeltoestel wordt geleverd via Buijtels uit Bladel, en dat wordt medio februari geplaatst. In week 12-13 

buitenklas. Belijning kan pas als het beter weer wordt. Beplanting is al klaar. Vuilnisbakken moeten nog 
geplaatst worden. Schors is niet ideaal, maar voorlopig wordt er niets aangedaan; misschien aangevuld 
dit jaar. Leveranciers hebben het druk. Mbt de sponsorloop moet er nog gekozen, wat het precies gaat 
woren 

 
7. Ingekomen stukken 
- MR notulen 2-9-2019: 

Ouderparticipatie / spreiding van activiteiten gaat nu beter, info creamiddag op tijd uit 
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Beweegwijs loopt en blijft voorlopig zoals nu (3&4 twee keer per week, rest facultatief) 
Goed om aantal leerlingen in de gaten te houden ivm toekomstige budgettering 

- SR notulen 7-10-2019: geen commentaar 
 

8. Werkgroepen 
- Sint; evaluatie 

Cadeautje erg goed bevallen. Puntjes voor de pieten / Pius X (maillot aan, oorbellen uit, col aan zo mogelijk etc. 
om het sneller te laten gaan), pieten waren niet super. Tips gedeeld met de juffen. Volgend jaar vrijdag 4 
december. Elke surprise klas krijgt normaal een zak met pepernoten. Volgend jaar Sint 25 jaar, dus iets extra’s 
doen voor Sint. 

- Kerst; evaluatie 
Valt weinig over te zeggen. Enkel voor chocomel hoeven zorgen, die José al had gekregen. Dank aan de Jumbo 
voor de sponsoring hiervan. Dus geen kosten. De communicatie rondom de hapjes was niet door elke leerkracht 
even duidelijk. De avond was door de kinderen niet persé gemist. Sommige ouders vroegen ernaar. 

- Carnaval; voorbereidingen 
App groep is aangemaakt, Marjan sluit ook aan. Mail gehad van Karin. Bespreking de 17e met Jessie en Karen. 
Die hebben een heel draaiboek waar we kunnen aansluiten. Vorig jaar moesten er wat spullen voor de spellen 
geregeld worden. Daarna opruimen en vegen. Opzet ongeveer gelijk als vorig jaar, zodat de Raad en Prins mee 
kan jureren. 

 
9. Rondvraag 
- Rabo Clubsupport: 165 euro bijdragen aan het toestel dat ook mede mogelijk gemaakt is door de 

sponsorloop  
- Staking: de school blijft open en er zijn 4 leerkrachten gaan staken, maar er wordt een oplossing voor 

gezorgd 
 

10. Sluiting 
 

Met vriendelijke groet, 
Sacha Dirkx 
 
OR-jaarvergadering op donderdag 23 januari 2020 om 19.15u aanwezig voor alle OR-leden. 
 
Volgende OR-vergadering maandag 16 maart 2020 start om 19.30 uur. 

 
 


