OUDERVERENIGING
Basisschool ‘de Leilinde’
Secretariaat: Weijererf 17
Postcode:
5541 SZ REUSEL
Telefoon:
0497 – 645675
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notulen vergadering van de oudervereniging.
Datum:
17 september 2019
Aanvang:
19.30 uur
Aanwezig:
Marjan, Erna, Henk, Marius, Marjon, Linda, Sandra, Sjaan, Yvonne W., Caroline,
Yvonne van Daal en Sacha
Afmelding:
Irene de Beijer - Saedt
1.

Opening:
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend door de voorzitter Marjan. Zij heet iedereen
welkom en speciaal potentieel nieuw OR-lid Yvonne van Daal – Vosters en Marius Wouters.
Helaas was potentieel nieuw OR-lid Irene de Beijer – Saedt deze avond ziek. Hopelijk sluit zij
volgend overleg weer aan.

2.

Vragen voor Marius:
Mogelijkheid voor extra Engels in gr8 + extra aandacht aan social media; heeft
aandacht, beleidsvoornemen. Na overleg met leerkrachten komt Marius hier op terug.
Len; ICT’er binnen Kempenkind.
Boomschorsprobleem; ouders ervaren het meer als een probleem als school.
Schoolpleinplanning; afspraak met Marius/Bert/Barry is gepland. Subsidie voor
‘groenvoorziening’, fietsenstalling moet nog verfraaid worden. Complimenten aan team
hoe met de verbouwing van nieuwe schoolplein is omgegaan, ook tijdens vakantie; hard
gewerkt. De periode van aanplant is lastig ivm weer. Speeltoestellen blijven lang uit.
Beweegwijs; stevig onderwerp met team. Gr 3/4 = 2x verplicht beweegwijstijd, gr5/6/7/8
= niet verplicht maar wel de mogelijkheid voor beweegwijstijd. Al extra knowhow voor
ondersteuning beweegwijs/continurooster ingeschakeld.
Nieuwe schoolpleinregels, op maandag 2x speeltijd, op gymdagen 1x speeltijd.

-

-

-

Vragen/mededelingen van Marius aan ons:
Thema-avond op 21/1/2020; koppelen aan onze jaarvergadering 2018/2019. Wij mee
nadenken over thema.
Schoolplan (4 jaar) afgerond op site. Kwaliteit/personeel - leeropbrengsten stijgend –
stevige leerlingenpopulatie (nodige kinderen met vragen/zorg opvangen-complexiteit van
kinderen + aanzienlijk aantal). Intern goed team erom heen gebouwd;
werkdrukverlaging. C(entrum)P(assend)O(nderwijs); in enkele situaties heeft de school
meer hulp geboden dan van de school verwacht mag worden.
Studiedagen; aandacht voor groepsplannen en kennisoverdracht van leerkrachten aan
team. Voorheen was de directie vooral bezig met voorbereidingen + aan het woord
tijdens studiedagen maar tegenwoordig draagt het volledige team deze taken. Erg prettig
volgens de directie.
Digitale wereld; rekenen inhoud/methode prima. Echter werkt niet goed, uitgever heeft
capaciteit niet op orde doordat er teveel vraag is. Heeft veel tijd/energie/ergernis gekost.
Nu boeken op papier opgevraagd zodat met kopieën gewerkt kan worden. Intern is
proces van wifi-bandbreedte eerst onderzocht maar dit is op orde op Leilinde. Tip vanuit
OR; communiceer dit met ouders dat deze fout niet aan school ligt, dit voorkomt
speculaties.

3.

Afspraken vorige vergadering 25-6-2019:
Data + teamleden zijn door Henk toegevoegd aan het werkgroepenoverzicht; nog enkele
wijzigingen verwerkt. Nieuw overzicht naar iedereen sturen. Nieuwe OR-leden kunnen
tzt gewenst aansluiten bij de diverse werkgroepen.
Lijst felicitatiedienst is uitgereikt aan iedereen ter kennisname.
Rabo ClubSupport; Linda maakt een flyer welke we via school aan kinderen meegeven
en deze flyer wordt ook op Facebook geplaatst.

4.

Vaststellen notulen 25-6-2019 OR:
Notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
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Sam’s kledingactie; er komt een extra actie, onze voorkeur woensdag na herfstvakantie.
Linda gaat dit na. Via facebook+actie via SS bekend maken. Container verzet naar
NummerEen kinderopvang. Minder zicht op.
5.

Mededelingen vanuit het team:
Het volledige team is goed gestart.

6.

Mededelingen vanuit de OR:
Schoolplein; hierboven al toegelicht. De fietsenstalling is nu verplaatst; levert dit
problemen op en rond het schoolplein door een andere route daar naar toe? De
werkgroep verkeer/BVL heeft besproken dat, ook al is de fietsenstalling verplaatst, het
niet nodig is om de regels opnieuw op te stellen. De veiligheid is niet in het gedrang als
de kinderen met hun fiets de speelplaats oversteken. De kinderen lopen met de fiets aan
de hand en er zijn geen voorvallen bekend dat er ongelukjes gebeurd zijn.
Beweegwijs; hierboven al toegelicht
Vrijwillige bijdrage; de kascontrole 2018/2019 heeft reeds plaatsgevonden en deze
is akkoord bevonden. De kosten zijn minimaal gebleven, complimenten aan alle
OR-werkgroepen. Linda voert nog enkele kleine wijzigingen door in begroting.
Besloten om de kosten van onze zelfgemaakte cakes ook te declareren zodat er
volledig inzicht van het resultaat bekend is. Tip; bedrijven bellen voor gratis
kadootjes (voor enveloppenactie). Jaarvergadering 2018/2019 op 21/1/2020; hierin
mededeling dat vrijwillige ouderbijdrage omhoog gaat. Door een tijdige goedkeuring
van deze notulen + plaatsing op site kan er in maart al gestart worden met inning
van jaarlijkse bijdragen. Sacha zorgt dat volgende vergadering het jaarverslag
2018/2019 in concept klaar is.
Budgetten leerjaar; Het team bepaalt zelf de uitstapjes. Weinig wijzigingen de afgelopen
jaren. Als iets goed bevalt, logisch dat er dan naar geen ander alternatief gezocht wordt.
Handig als data van uitstapjes snel bekend zijn zodat ouders hiermee rekening kunnen
houden. Via SS makkelijk te communiceren.

7.

Ingekomen stukken:
Rabo ClubSupport hierboven al toegelicht. Janine en Yvonne S zijn uitgeschreven bij de
KvK.

8.

Werkgroepen:
-Schoolfotograaf; strakke organisatie, tijdig klaar, complimenten vanuit team aan OR, foto’s
binnen genomen ivm weer (daardoor meer tijd over), 89 broertjes/zusjesfoto’s gemaakt (van
de 118 gezinnen), er volgt een terugkomdag voor enkele kinderen.
- Leilimpics; slechts 1x overleg, twijfel of dit voldoende is, blijkt morgen.
- thema-hoekje; Brechje Holten heeft aangegeven na dit schooljaar te stoppen aangezien
haar kinderen dan van school zijn. Hanneke Blankers heeft Carli van de Borne en Kim
Leenen bereid gevonden om dit met drieën te gaan doen m.i.v. schooljaar 2019-2020.
Brechje zal tzt een bedankje ontvangen namens de OR.

9.

Rondvraag:
- schoolkorfbaltoernooi; opgaven/groepjes maken via school of niet? Meningen over
verdeeld. Elk jaar gedoe over groepjes maken.
- NummerEen heeft ons erop aangesproken dat de gezamenlijke kast in aula rommelig was.
Ons inziens komt dit niet door ons. Maar einde schooljaar door gr8 ivm decor. Sjaan gaat dit
na en sluit dit kort met NummerEen.
- Sam’s kledingactie; er komt een extra actie, onze voorkeur woensdag na herfstvakantie.
Linda gaat dit na. Via facebook+actie via SS bekend maken.
- Yvonne van Daal (mama van Lenne uit gr1) wil graag lid worden van de OR en zal worden
ingeschreven bij de KvK.

10. Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering.
Volgende OR-vergadering maandag 11 november 2019 start om 19.30 uur.
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