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OUDERVERENIGING     
Basisschool ‘de Leilinde’ 
 
 Secretariaat: Weijererf 17 
 Postcode: 5541 SZ REUSEL 
 Telefoon: 0497 – 645675 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notulen vergadering teams-vergadering van de oudervereniging. 
 Datum:  22 maart 2021 
 Aanvang: 19.30 uur 

Aanwezig:   Henk, Erna, Marjon, Sandra, Sjaan, Yvonne vD, Marjan, Linda en Sacha 
Afmelding: Caroline, Yvonne M, Irene 
 

1. Opening: 
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend door de voorzitter Marjan. Helaas weer geen 
fysiek overleg met z’n allen wat begrijpelijk is in deze tijd. Echter via teams vergadering, gaat 
ook prima.  
Marjan vraagt extra aandacht voor het volgende. Graag allen aanwezig tijdens vergadering, 
data zijn tijdig bekend en het is niet gewenst niet last-minute af te melden. Uiteraard begrip 
voor onvoorziene omstandigheden, nood/werk etc echter laatste tijd gebeurt dit wel 
regelmatig. Ook nogmaals in app vermelden aangezien de ‘afgemelden’ er nu niet bij zijn. 

 
2. Afspraken vorige vergadering 14-1-2021: 

- Financiële buffer OR; korfbalpaal, veel klein speelpleinmateriaal en schaakstukken zijn 
door het team/Heidi besteld. Facturen gaan naar Linda. Linda benoemt deze aanschaf 
van materialen in brief/aankondiging naar alle ouders wat betreft inning van 
ouderbijdrage. Tzt een foto maken van het materiaal om dit ouders te laten weten. 

 
3. Vaststellen notulen 14-1-2021 OR:  

Notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. Sacha mailt deze nog rond. 
 

4. Mededelingen vanuit het team: 
- Amarant kan wellicht een persoon leveren; corona nu roet in het eten, straks 

hopelijk nieuwe mensen. Dat zal dit jaar niet meer lukken. 
- Geen rapport deze maand; wel resultaten van de toetsen mee naar huis na einde 

van de toetsmaand, eind maart. 
- Leef en leerklimaat in school, vragenlijst, ook qua veiligheid – pesten. Kinderen 

vanaf groep 5 vullen dit zelf in. Uitslag hiervan wordt gecommuniceerd met ouders. 
- 2x groep naar huis gemoeten; door leerkacht welke corona had, andere situatie dat 

kind thuis corona had. 
- Ondersteuning blijft voor in school, geen menging van groepen. 
- Streetwise ANWB verkeersveiligheid op straat waarmee kinderen per groep mee 

aan de slag gaan. Op schoolplein, Scherfbak, straat en theorie. 
- Geen zieken leerkrachten 
- Juf Bianca gaat onze school uiterlijk 1 juni verlaten; ze zocht meer uitbreiding en 

heeft een nieuwe werkomgeving gevonden in Dommelen. 
 

5. Mededelingen vanuit de OR aan het team: 
- Kast opruimen; elke werkgroep dient dit dit schooljaar te doen (ieder eigen boxen 

doorkijken en evt weggooien). Erna zorgt voor ‘de evt opruiming’ van pasen en 
carnaval. 

- Team mag al gaan nadenken over evt ‘aangepast’ schoolreisjes. Henk geeft dit het 
team ook mee, Wij als OR gaan ook extra hard meedenken. Samen sterk. 

- Jan Linders wil volgend jaar sponsoren. Marjan wil met hem met elke 
werkgroep/activiteit benaderen voor evt sponsoring. Dus indien werkgroep iets 
nodig heeft, vraag Marjan. 

 
6. Ingekomen stukken: 

- Posters Kledingactie 15 april 2021 extra container naast school; Linda maakt stukje 
facebook voor aankondiging. En ook stukje tekst/artikel in krantje ter aankondiging. 

- Info van cliniclowns; Linda zet dit door naar ons allen. 
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7. Werkgroepen: 
- carnaval; evaluatie. Superleuk idee, kinderen enthousiast over ‘The Masked Hosser’ en 
ouders ook. Complimenten aan het team. Henk geeft dit door. 

- pasen; voortgang. Normaal kleuters alleen paaseieren zoeken en soms groep 3. Werkgroep 
vanuit team is Annemiek en José. Voor dit jaar leuke ideeën; pubquiz voor gr7/8 en 
paaseieren voor kleuters. Voor de andere klassen; circuit met spellen in eigen klas wat 
leerkracht gaat begeleiden. Ochtend gewoon les, ’s middags activiteit. 

- Koningsspelen-werkgroep; voortgang. Mail is gestuurd naar Karen/Irma. 
Yvonne/Irene/Sacha samen met hen kijken naar mogelijkheden.  

- leilinde-dag; mailen naar team zodat tijdig ideeën kunnen worden uitgevoerd. Extra budget 
door Rabo Clubsupport. 

- nieuwe aanmeldingen Leilinde; 8 of 9 ouderparen op opendag geweest. Benieuwd hoeveel 
nieuwe kleuters er worden aangemeld; hopelijk veel nieuwe aanwas op Leilinde.  

8. Rondvraag: 
- Linda gaat nieuwe machtigingen opstellen voor ouderbijdrage, inning over ± een maand, 
eind april. Factuur erbij voor Stichting Leergeld; is vorig jaar om gevraagd. 
- kinderen uit bepaalde groep kregen uit voorzorg enorm veel huiswerk mee naar huis ivm 
evt corona in klas; elke klas gaat daar anders mee om. Proberen eenduidig. Henk geeft dit 
door aan team.  
- chocomelk welke nog over was, is uitgedeeld toen kinderen weer op school kwamen, na 
online lessen. 
 

 
10. Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering.  
 

Volgende OR-vergadering dinsdag 1 juni 2021 start om 19.30 uur via Teams of             
aanwezig op school; nog nader te bepalen. 

 
 


