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Jaarverslag 2017-2018
Taak
ledere ouder die kinderen op de basisschool ‘de Leilinde’ heeft, kan lid zijn van de
oudervereniging en kan zitting krijgen in het bestuur. De belangrijkste taak van de
oudervereniging is het contact tussen ouders en school te bevorderen.

Wat doet de ouderraad?
Leden van de ouderraad nemen deel aan diverse werkgroepen, die bestaan uit leerkrachten
en ouderraadleden. Zij organiseren samen allerlei activiteiten en helpen met de
voorbereidingen hiervan. Mocht een leerkracht hulp nodig hebben van ouders, dan kan deze
contact opnemen met de voorzitter. Deze zal via de groeps-Whatsapp de ouderraad op de
hoogte brengen van de hulpvraag, die vervolgens dan hulp kunnen vragen bij ouders.
De ouderraad vergadert 6x per jaar, waarbij ook altijd iemand vanuit het team aanwezig is.
Samenstelling
Per 1 oktober 2017 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Janine de Laat (voorzitter)
Marjon Lavrijsen (vice-voorzitter)
Roos Wijten (penningmeester)
Sacha Dirkx (secretaris)
Leden:
Sharon Wolfs
Gaby Latour
Yvonne Snelders
Erna van den Borne
Yvonne Michiels
Marjan Giezen
Caroline Smits
Linda van den Borne

Verkiezingen
Eind van het schooljaar 2017-2018 hebben we afscheid genomen van: Gaby Latour en
Sharon Wolfs. Langs deze weg willen wij hen nogmaals bedanken voor hun inzet voor onze
ouderraad.
Caroline Smits en Linda van den Borne hebben zich aangemeld en zijn onze gelederen voor
het schooljaar 2017-2018 komen versterken. Omdat er voldoende leden aanwezig zijn, zijn er
geen verkiezingen uitgeschreven.
Volgens de statuten kan de oudervereniging maximaal bestaan uit 11 leden en minimaal 5
leden, waarvan 1 t/m 11 leden stemrecht hebben. De meerdere leden hebben geen
stemrecht.

Vergaderingen
In het afgelopen jaar zijn er 6 vergaderingen geweest van de ouderraad waarin onder andere
de volgende punten zijn behandeld: vieringen op school, uitstapjes, veiligheid op en rond
school, besteding ouderbijdragen, pesten, kascontrole oudervereniging, dag van de
leerkracht, communie, clubkascampagne Rabobank, passend onderwijs, PR,
ziekteverzuim/vervangingsprobleem, Sam’s kledinginzameling etc. De vastgestelde notulen
van de vergaderingen worden ter informatie verstrekt aan de MR en SR en ook wederzijds
naar tevredenheid ontvangen. Tevens worden deze notulen geplaatst op de website van de
school via https://www.deleilinde.nl/onze-school/oudervereniging.

Werkgroepen
De werkzaamheden van de oudervereniging zijn verdeeld in werkgroepen. Voor alle
activiteiten is een draaiboek gemaakt waarin de zaken staan vermeld welke geregeld moeten
worden of aandacht behoeven. Op deze manier voorkomen we dat elk jaar opnieuw moet
worden uitgezocht hoe alles georganiseerd moet worden. Als het nodig mocht zijn kunnen we
altijd terug vallen op ouders.
De werkgroepen van schooljaar 2017/2018 waren:
• Open avond
• Kerst
• Carnaval
• Sinterklaas
• Pasen
• Schoolfotograaf
• Sportdag Leilympics
• Leilindedag
• Felicitatiedienst
• Koningsdag
• Hoofdluiscontrole (subwerkgroep)
• Themahoek ingang school (subwerkgroep)
Vrijwillige ouderbijdrage
Afgelopen jaar is geconstateerd dat voor een aantal kinderen geen ouderbijdrage is
ontvangen. Activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, uitstapjes etc. die onze
school organiseert, worden betaald met behulp van deze ouderbijdrage.
Ouders met een minimaal besteedbaar inkomen kunnen bij stichting Leergeld terecht voor
aanvraag van deze ouderbijdrage en andere schoolbenodigdheden. Via deze weg willen we
dit extra onder de aandacht brengen. Het adres is: Postbus 46, 5500 AA Veldhoven of via de
website: http://www.leergeldveldhovendekempen.nl/.

Statuten
In de algemene ledenvergadering d.d. 5 maart 2018 zijn de nieuw opgestelde conceptstatuten unaniem goedgekeurd waarna deze statuten op 14 maart 2018 definitief zijn
ondertekend bij de notaris.

Rabobank Clubkas Campagne:
Ook dit jaar hebben we weer deelgenomen aan de Rabobank clubkas campagne. Via de
facebookpagina van de Leilinde, Leilindeblad en website waren oproepen geplaatst om te
stemmen. Eind mei 2018 hebben wij bericht ontvangen van de Rabobank De Kempen dat we
totaal € 362,50 mochten ontvangen, wat een mooie aanvulling was voor de kas van onze
oudervereniging. Rabobank De Kempen en iedereen die gestemd heeft, nogmaals bedankt!

Leilindedag
Op 31 mei 2018 vond de Leilindedag plaats met het thema deLEILINDEdoet!
Het was een dag in het teken van verbondenheid, iets doen voor en met elkaar.
Een paar groepjes kleuters deden gezelschapsspelletjes samen met de senioren van de
Marialaan, d’n Achterûm en de Höskoamer en bakten wafels, speelden jeu de boules,
koersbalden en sjoelden met ze.
Op school bakten andere groepen kleuters zandkoekjes, Syrische koekjes en een heerlijke
taart, met behulp van hulpouders en in samenwerking met vluchtelingenwerk.
De kinderen vanaf groep 3 t/m groep 8 deden mee aan een sponsorloop die in totaal bijna
€ 6.000 heeft opgebracht. Dit bedrag is deels ingezet voor Stichting Leergeld en zal deels
worden gebruikt voor nieuwe speeltoestellen op het schoolplein.

Public Relations
Om de ouders te betrekken bij het reilen en zeilen binnen de basisschool en ze op de hoogte
te houden van de laatste stand van zaken omtrent allerlei actuele onderwerpen die bij de
oudervereniging spelen, hebben we ouders regelmatig geïnformeerd via de mail middels een
artikel in het digitale Leilindeblad. In de toekomst zal SocialSchools hiervoor gebruikt worden.
Zoals reeds eerder vermeld, staat ook op onze website: www.deleilinde.nl de oudervereniging
vermeld via https://www.deleilinde.nl/onze-school/oudervereniging/. Daarop staan de notulen
van de ouderraadvergaderingen en dit jaarverslag.

School
Op 1 oktober 2017 telde onze school: 388 leerlingen en op 1 oktober 2018: 388 leerlingen.
Totaal zijn er 16 groepen, waarvan 4 kleutergroepen.

Vragen van ouders
Er zijn verschillende ouders die via de oudervereniging bepaalde vragen of opmerkingen
hebben gedaan welke zijn doorgespeeld naar het team.
Verzoek aan alle ouders om vragen/opmerkingen aan de juiste personen/directie te richten,
zodat er daadwerkelijk actie ondernomen kan worden en dat opmerkingen niet bij de poort
blijven “hangen”. Dit kan eenvoudig door te mailen naar or@deleilinde.nl.

Tot slot
Langs deze weg willen we alle ouders/grootouders/vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor
de bijdrage die ze afgelopen jaar hebben geleverd voor alle hand- en spandiensten en hopen
wij wederom op een vruchtbare samenwerking voor het komende jaar.

Met vriendelijke groet,
de voorzitter
namens oudervereniging De Leilinde, 21 januari 2019

