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OUDERVERENIGING     
Basisschool ‘de Leilinde’ 
 
 Secretariaat: Weijererf 17 
 Postcode: 5541 SZ REUSEL 
 Telefoon: 0497 – 645675 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notulen vergadering van de oudervereniging. 
 Datum:  7 juli 2022 
 Aanvang: 19.30 uur 

Aanwezig:   Yvonne Maas, Yvonne Michiels, Yvonne Vosters, Marjan, Marjon, Linda, Erna, 
Esmeralda, Caroline, Sjaan, Sandra, Samantha en Sacha 

Afmelding: Geert 
 

1. Opening: 
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend door de voorzitter Marjan. Speciaal welkom 
voor Samantha. 

 
2. Afspraken vorige vergadering 31-5-2022 

 
- Notulen MR/SR; Schoolraad al enige tijd geen overleg meer gehad. MR volgt tzt. 
- Dringende mankementen zijn opgelost, andere dingen volgt spoedig. 

 
3. Vaststellen notulen 31-5-2022 OR  

- Unaniem worden de notulen goedgekeurd. Nieuwe leerkrachten gaan zich nog 
voorstellen, stond nog niet in memo. Volgt nog. 

 
4. Mededelingen vanuit het team: 

- Overleg met Nelly geweest 40 jr + afscheid, afscheidsreceptie 13 juli 
- Gr3 grote groep, extra dubbele bezetting op die groep. Extra inzet/buffer daardoor voor 

rest  van de school. 4 juffen, twijfel bij ouders of er vaste gezichten komen. 
- Veel (8) leerkrachten vertrekken; reacties/twijfel van ouders, is er iets mis, diverse 

redenen qua vertrek.  
- Aandacht voor begeleiding startende leerkrachten. 
- Formatieplaatje is compleet; verlof Karen is nog niet ingevuld, heeft prioriteit.   

 
5. Mededelingen vanuit de OR aan het team: 

 
6. Ingekomen stukken: 

- geen 
 

7. Werkgroepen: 
- Leilindedag woensdag 8 juni. Samen zorg voor de natuur/je omgeving. Wandeltocht door 
dorp in buurt van school in gemengde groepjes met gr7/8 als leiders. Erg leuk geweest, 
jammer dat het weer tegenzat. 

- Leilimpics BV; Ties – Helga. Sacha mailt Ties voor ideeën ivm extra budget vanuit 
RaboClubSupport, Yvonne vraagt na of een stormbaan mag. 

- afscheid van vertrekkende OR-leden; Erna, Yvonne Michiels, Marjon, Sjaan. Bedankt 
dames! 

- Marjan treedt af als voorzitten. Yvonne zal voorzitter zijn voor komend schooljaar.  

- Wie wil secretariaat overnemen van Sacha voor het jaar daarop. 

                           8. Rondvraag:  

-  

                           9. Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering. 
 

Volgende OR-vergadering voor komend schooljaar 2022 op 27 september 2022 start om 19.30 
uur. 


