OUDERVERENIGING
Basisschool ‘de leilinde’
Secretariaat: Weijererf 17
Postcode:
5541 SZ REUSEL
Telefoon:
0497 – 645675
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notulen vergadering van de oudervereniging.
Datum:
10 januari 2019
Aanvang:
19.30 uur
Aanwezig:
Janine, Erna, Marjan, Henk, Yvonne M., Marjon, Sjaan, Sandra, Linda en
Sacha
Afmelding:
Roos, Yvonne S., Caroline
1. Opening:
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend door de voorzitter Marjan en heet
eenieder welkom. We hebben stilgestaan bij het overlijden van Kees.
2. Afspraken vorige vergadering 14-11-2018:
-

Sacha heeft het huishoudelijk reglement aangepast en terplekke samen
doorgenomen en wijzigingen doorgevoerd. Deze wordt ter inzage voor alle
ouders op website geplaatst ter voorbereiding op de jaarvergadering. Op de
jaarvergadering wordt dit huishoudelijk Bedankje TSO-vrijwilligers, navraag
door Marjan gedaan; hiervoor wordt door BSO-kinderen een bedankje
gemaakt, NummerEen zorgt voor VVV-bonnen voor vrijwilligers en wordt op
de laatste donderdag taart getrakteerd.

3. Vaststellen notulen 14-11-2018 OR: ongewijzigd goedgekeurd.
4. Mededelingen vanuit het team:
– er komt een opvolger voor Kees, 4 dagen in dienst (ipv via WVK).
Bedoeling is ook dat deze conciërge extra werkzaamheden gaat verrichten.
– Harry blijft ondersteuning voor de leerkrachten van groep 1 t/m 8
– Ibrahim; prettige samenwerking met hem echter het taalprobleem blijft
lastig communiceren. Hij zorgt voor o.a. onderhoud schoolplein etc waaruit
blijkt dat extra handen erg fijn zijn.
– OR kaart SocialSchools (SS) aan; onduidelijk voor vele ouders dat de
ziekmeldingen via SocialSchools kunnen. Ouders mogen ook nog steeds bij
een ziekmelding dit telefonisch doorgeven.
– de wekelijkse update van nieuwsberichten welke ouders in het weekend
ontvangen; betreft dit een samenvatting van de afgelopen week of staan
hierin ook nieuwe items? Henk gaat dit na.
– hoe willen wij als OR bereikbaar zijn/communiceren? Afgesproken dat OR
gewoon via de OR-mail bereikbaar is/blijft voor ouders. Henk gaat na of
OR/secretaris ook via SS berichten van ouders kan ontvangen. Henk voegt
ook Sjaan en Sandra toe aan de OR via SS. We kunnen momenteel nog
geen berichten via SS via OR-groep sturen; voorlopig ook niet nodig
aangezien we vooral via WhatsApp communiceren en bestanden via de
mail blijven versturen.
5. Ingekomen stukken:
- notulen SR 8-10-2018; ter kennisname aangenomen. SR heeft
bedenkingen wat betreft traktaties. Wij als OR vinden dat de traktaties
mogen blijven zolang het maar klein en gezond blijft.
- Sinds maart 2018 hebben we geen notulen vanuit MR meer mogen
ontvangen. Sacha gaat hier achter aan.
- De nieuwe OR-leden Sjaan en Sandra zijn ingeschreven in de KvK.
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6. Jaarvergadering 21-1-2019
- Concept-jaarverslag 2017/2018 OR samen doorgenomen en aangepast. Deze
wordt ter inzage voor alle ouders op website geplaatst ter voorbereiding op de
jaarvergadering
- Opbrengst vanuit Leilindedag voor speeltoestellen schoolplein; wanneer zijn de
plannen dat het schoolplein wordt aangepakt? Tekeningen van architect zijn in
concept klaar, waarin ook beweegwijs is meegenomen, nog met team bespreken.
Daarna zullen de toestellen komen. Streven is starten in voorjaar 2019.
- Invulling avond 21/1/2019; Henk verontschuldigt zich dat hiervoor niet eerder actie
is ondernomen. Vanuit directie is thema Beweegwijs gewenst. Joris van
Beweegwijs is gevraagd om een uitleg van Beweegwijs te geven en hoe dit op
Leilinde nu gebeurt/met continurooster gaat gebeuren. Helaas nog geen definitieve
bevestiging ontvangen van Joris. Samen met Henk de agenda voor 21/1/2019
samengesteld zodat deze als uitnodiging met ouders gecommuniceerd dan worden
via SS.
- Financieel jaarverslag 2017/2018 – kascontrole – penningmeesterschap; het
financieel jaarverslag 2017/2018 is reeds opgesteld door Roos. De kascontrole
heeft nog niet plaatsgevonden maar staat gepland met Ellen Sanders, Bert
Schellekens en Linda van den Borne. Linda voelt zich voor kascontrole/presentatie
jaarvergadering onzeker omdat zij dit financiële verslag niet opgesteld heeft. Linda
geeft aan dat hiervoor nog niet alles goed is overgedragen. (Dit is later gecorrigeerd
door Linda; zij en Roos hebben samen gezeten om de processen over te dragen
maar Linda moest hierin haar weg nog vinden. De pinpas moet nog overgezet
worden op naam van Linda; ivm bevoegdheid dient Roos dit nog te regelen met de
Rabobank. Linda zal dit met Roos regelen. Tijdens jaarvergadering een nieuw
kascommissie-lid vragen voor volgend jaar ter vervanging van Ellen.
- Marjon en Janine melden zich af voor jaarvergadering 21/1/19.
Een aandachtspunt van ons allen als bestuur: Volgend schooljaar op tijd beginnen
met de voorbereidingen van de thema-avond / jaarvergadering,
Ook geruime tijd voor de jaarvergadering de kascommissie benaderen om een
afspraak voor de kascontrole te maken.

7.

Werkgroepen:
– sintwerkgroep; enthousiaste meidenpieten – sint volgend jaar weer op 5/12 –
cadeaus vielen niet in de smaak bij teamleden – verder geen opmerkingen.
– kerstwerkgroep; Marjon en Caroline waren werkgroep – overleg met team vooraf
was moeizaam – wisselende ervaringen over avond zelf; rommelig/vooraf
onduidelijk wat de bedoeling was-geen structuur op avond zelf/erg donker/kinderen
vonden het wel leuk/geen opening door directie/directie heeft een brief met
commentaar ontvangen – voorstel om in toekomst deze avond meer structuur te
geven en vooraf kenbaar te maken. Vraag vanuit team aan OR-werkgroep of zij de
lege flessen mee wilden inleveren; maar dat was niet mogelijk.
– Carnaval; zelfde programma als vorig jaar – battles – spellenkaart – finalebattles
in bijzijn van jury welke de Raad van Elf wordt.
– koningsspelen; 12 april. Sacha onzeker of ze hierbij kan zijn op dag zelf.
Informeren wie deze dag organiseert (AVR of Leilinde zelf); anders wellicht extra
OR-lid ipv Sacha. Wordt vervolgd.
Met Leilympics en Kerst ervaren dat zonder vooroverleg met team, wij als OR op
dag zelf voor verrassingen staan qua afspraken/benodigdheden. Dit kunnen we als
OR ondervangen door zelf te zorgen dat er WEL vooroverleg met team plaatsvindt
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zodat we ook bij het hele proces betrokken worden en dus ook inspraak hebben.
Wij als OR worden er door ouders ook ‘op aangekeken’ als dingen niet helemaal
lopen zoals gepland.

8. Rondvraag:
– vraag of op SS de de data van activiteiten gevuld kunnen worden en ook
toelichten qua tijd en info. Dan kunnen ouders hierop anticiperen.
– Linda heeft hulp aangeboden voor website; tot op heden heeft zij hiervan
niks vernomen. Henk geeft dit nogmaals door.
– Kuil in straatwerk bij poort Scherfbak/fietsenstalling; staat vaak water in
zodat kinderen nat op schoolplein komen. Wordt opgelost indien schoolplein
wordt aangepakt.
– Na evaluatie van musical afgelopen jaar(gr8) met juf Suzanne is besproken
of er extra tijd aan Engels besteed kan worden in de laatste maanden tijdens
‘musical-oefentijd’. Zij staat hier positief tegenover en neemt dit mee voor dit
schooljaar.
– Sam’s kledingactie voor de carnavalsvakantie Nicole bericht via
SocialSchools laten sturen aan alle ouders.
– voornemen landelijke staking 15/3/2019; tijdig communiceren dat dit
voornemen is zodat ouders hier alvast rekening mee kunnen houden. Tzt
concreet melden of Leilinde hier aan meedoet. Dit voorkomt ergernis.
– Leilinde is 2x positief benoemd in PC55 in rubriek ‘duim omhoog; Leilinde
zelf heeft een bedankje aan Jumbo geplaatst voor de chocolademelk tijdens
kerstviering. En de leden van de KBO bedanken kinderen van Leilinde voor
de gemaakte kerstkaarten voor senioren uit Hooge-Mierde.
9. Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering om 21.27u.
Volgende OR-vergadering maandag 18 maart 2019 start om 19.30 uur.
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