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OUDERVERENIGING     
Basisschool ‘de Leilinde’ 
 
 Secretariaat: Weijererf 17 
 Postcode: 5541 SZ REUSEL 
 Telefoon: 0497 – 645675 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notulen vergadering van de oudervereniging. 
 Datum:  28 september 2021 
 Aanvang: 19.30 uur 

Aanwezig:   Marius, Yvonne Maas, Erna, Sandra, Marjan, Linda, Caroline, Marjon, Esmeralda, 
Geert, Sjaan en Sacha 

Afmelding: Yvonne Michiels 
 

1. Opening: 
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend door de voorzitter Marjan. Speciaal welkom 
voor nieuwe OR-leden. Yvonne Maas adjunct, voorheen 10 jaar leerkracht. Esmeralda en 
Geert hebben zich voorgesteld. 

 
2. Afspraken vorige vergadering 8-7-2021: 

- Tzt op SS; extra budget voor speelpleinmateriaal; schaakstukken en korfbalpaal + foto, 
combineren stukje op SS met extra budget van RaboClubSupport 2020/2021 voor 
frietkar op jubileumkar ter verantwoording aan ouders van ouderbijdragen. Korfbalpaal is 
aanwezig maar moet nog geplaatst worden, tesamen met de extra bomen op het 
schoolplein. 

- Overlast schoolplein is besproken en heeft aandacht. 
 

3. Vaststellen notulen 8-7-2021 OR:  
- Unaniem worden de notulen goedgekeurd. 

 
4. Mededelingen vanuit het team: 

- Ouderbijdragen; er mag vanuit OR eenmalig een herinnering maar niet nogmaals 
benaderen. Wettelijke aanpassingen ouderbijdrage; vrijwillig. Volgens site van Stg 
Leergeld wordt ouderbijdrage vanuit hen voor de toekomst niet meer vergoed. 

- Ziekte collega’s; invalpoule is redelijk leeg. Vervangerspoule is ook lastig voor 
vervanging. 

 
5. Mededelingen vanuit de OR aan het team: 

- RaboClubsupport; aangemeld met doel Leilimpics. Stukje op SS voor stemmen. 
- Kascontrole; heeft plaatsgevonden op 15-9-2021. Is goedgekeurd, Maartje 

Heuscher en Barry Graat 
- Begroting 2021/2022 goedgekeurd. 
- Toverland over 3 jaar. 
- Sam;s kledingactie; 3 november extra najaarsactie 
- Leerlingaantallen hetzelfde als voorgaand jaar 
- Er komt geen openavond voor alle ouders in maart; alleen dan nieuwe ouders van 

kleuters 
 

6. Ingekomen stukken: 
- Notulen MR 31-5-2021; ter kennisname aangenomen. Nieuwe leerkracht ipv 

Jeroen.  
- Yvonne Maas gaat achter de notulen van SR aan voor toekomst 

 
 

7. Werkgroepen: 
- fotograaf; erg goed en snel gegaan. vdBergh-fotograaf enthousiast. Evaluatie nog en dan 
evt weer vastleggen voor volgend jaar. José Adriaansen heeft als hulpouder extra geholpen, 
hopelijk in 2022 ook weer. Voor 2022 zal Yvonne Vosters aanspreekpunt zijn, Marjon wil  
meehelpen ondanks dat ze dan geen OR-lid meer is. 

- hoekje/entreehal; Hanneke doet dit. John kan de kerstbeelden niet herstellen; Geert gaat 
kijken naar de herstel mogelijkheden. 

- kast OR; op toerbeurt ruimen we deze kast in aula elke vergadering per tweetal op 
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- leilimpics; evt beweegwijs betrekken bij Leilimpics. Beweegwijs nu 1x per week per klas. 
Beweegwijs onder de aandacht houden. 

- taakverdeling 2021/2022; aangevuld met OR-leden. Yvonne Maas heeft de teamleden 
aangeleverd. 

- jaarvergadering; thema aan jaarvergadering hangen. Allen nadenken over thema welke we 
koppelen. Volgend overleg thema kiezen en actie ondernemen. 

- 12,5 jaar; 7 jubilarissen. Yvonne Maas mailt dit echter deze hebben van ons voor de 
zomervakantie reeds een attentie ontvangen. 13-8-2022 is Nelly Craens 40 jaar in dienst; dit 
tzt regelen. 

- schema opruimen OR-kast 

- AVR heeft Leilinde gemaild dat zij hoogstwaarschijnlijk de Koningspelen 2022 organiseren. 

 

                           8. Rondvraag: 

-  Sam’s kledingactie 3 november 2021; extra actie. Posters hangen en stukje tekst in lokale 
krantje. 
- dag van de leerkracht; SS onder aandacht brengen. Bloemwoord.nl 
- oertijdmuseum; evt gratis toegang. 
- leerlingenraad, wordt dit weer opgezet? Hierover is reeds overleg. Groepsoverleggen zijn 
weer gestart. Kijken hoe hier invulling aan te geven. 

 
10. Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering. 
 

Volgende OR-vergadering maandag 15 november 2021 start om 19.30 uur FYSIEK aanwezig op 
school. 
 

 


