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Secretarieel jaarverslag 2013-2014 

Ouderraad basisschool Esmoreit 

 
 

Samenstelling Ouderraad 

De OR bestaat in het schooljaar 2013-2014 uit de volgende leden:  

Ronny Rosenkamp (groep 8), Francis Tibben (groep 7), Marlies Mollink (groep 6), Reinart 

Wellinkvoorde (groep 5, Penningmeester), Herma Korenromp (groep 4, Secretaris), Jesse Jager 

(groep 3) en Kim Nijenhuis (groep 2, Voorzitter) en Alfons Korenromp (groep 1).    

Vanuit het team rouleren Ellen Woertman en Dyane Arendsen in de OR. 

 

Vergaderingen 

De OR heeft in totaal acht keer vergaderd het afgelopen schooljaar. Daarnaast is er een overleg 

geweest met de MR.  

 

Activiteiten  

Eén van de taken van de OR van basisschool Esmoreit is het helpen van het schoolteam bij de 

organisatie van verschillende activiteiten. In het schooljaar 2013-2014 heeft de OR geholpen bij de 

organisatie van:  

 Inloop voor ouders na de zomer- en kerstvakantie 

Voor ouders is het een gezellig moment om bij te praten na de vakanties. Als OR leden in de 

gelegenheid zijn helpen ze mee met de koffie en de thee.  

 Sinterklaas  

Het Sinterklaasfeest is prima verlopen. Het bezoek aan de verschillende groepen was leuk, er waren 

prachtige surprises en de kinderen waren blij met de cadeautjes.  

 Kerst 

Het team heeft een kerstmusical voor de ouders en de kinderen opgevoerd.  Zowel de kinderen, de 

ouders als het team hebben ervan genoten. Het was een sfeervol kerstfeest.  

 Thema-avond Social Media 

Het was een boeiende en informatieve avond.  

 Opening schoolzone 

De schoolzone is geopend en heeft de naam Wispeltuur gekregen. De naam is bedacht door Zoë 

Mars.  

 Pasen 

Er was een fancy fair en een sponsorfietstocht voor Niek Rensen. Het was een geslaagde dag die veel 

geld opgeleverd heeft voor het goede doel en voor Niek Rensen zijn handbiketocht.   

 Koningsdagspelen 

De kinderen hebben een schoolontbijt gehad en hebben een leuke, sportieve dag gehad onder 

leiding van Martijn Veldkamp.  

 Oranjemarkt op Koningsdag 

Het was gezellig druk. Zoals elk jaar was het weer een geslaagde dag.  
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 Schoolreisjes 

Alle schoolreisjes zijn prima verlopen. Groep 1-2 is naar speeltuin Blekkerhoek geweest, groep 3-4 

naar Krieghuusbelten, groep 5 naar het Avonturenpark en groep 6-7 heeft een bezoek gebracht aan 

Nemo, het strand en hebben gegeten in Ugchelen.  

 Musical en afscheid groep 8 

Deze activiteit is goed verlopen. Het was een prachtige musical en de afscheidsavond was geslaagd.  

 Laatste schooldag 

De laatste schooldag hebben we gezorgd voor koffie en thee. De kinderen hebben iets lekkers 

gekregen. Ook trakteren we de leerkrachten op een aardigheidje als dank voor de goede zorgen voor 

onze kinderen.  

 Sporttoernooien 

De organisatie rondom de verschillende sporttoernooien verloopt goed en de prestaties zijn prima.  

 Het raamschilderen 

Miranda Veldkamp heeft jaren met veel enthousiasme en inzet de leiding genomen bij het 

raamschilderen. Het is niet gelukt om daar een vervanger voor te vinden. Er is vanuit de ouders geen 

raamschildergroep meer, kinderen versieren samen met de leerkrachten zelf de ramen.  

 

Aandachtspunten voor de verschillende activiteiten zijn opgenomen in het Handboek van de OR. Er 

zijn heel veel ouders die kunnen helpen bij de verschillende activiteiten. In sommige groepen is het 

lastig om de ouderhulp rond te krijgen. Met name aan het eind van het schooljaar ontstaat er een 

piek. Waar mogelijk worden activiteiten gespreid en klassenouders worden ruim van te voren 

geïnformeerd.  Zonder hulp van voldoende ouders is niet mogelijk om de activiteiten te organiseren.  

 

We denken als Ouderraad mee 

Naast genoemde activiteiten proberen we als OR het team en ouders bij te staan met raad en daad 

om de leer- en speelomgeving van onze kinderen zo aangenaam mogelijk te maken. Afgelopen 

schooljaar hebben we meegedacht en gesproken over: 

 De communicatie naar ouders rondom praktische zaken aan het begin van het schooljaar.  

Er is afgesproken dat er aan het eind van het schooljaar een informatiebrief mee gaat naar 

ouders met daarin de praktische informatie voor de volgende groep.  

 De vormgeving dan de nieuwe rapporten heeft geruime tijd op de agenda van de OR gestaan. 

Het nieuwe rapport is heel mooi. Kinderen zijn trots op het rapport en ouders herkennen hun 

eigen kind in het rapport. De reacties zijn positief.  

 We denken mee over de verkeerssituatie rondom de school. Er is een groep actieve ouders 

die er voor zorgen dat onze kinderen veilig over kunnen steken. De verkeerscommissie 

brengt zaken als het onofficiële eenrichtingsverkeer van de Wispelweg en het niet handig 

parkeren onder de aandacht.  

 Als Ouderraad zijn we alert op signalen rondom pestgedrag en geven dit door aan het team. 

We stellen vragen over het omgangsprotocol en proberen op deze manier een bijdrage te 

leveren aan een pestvrije school.  

 Het schoolplein is toe aan een opknapbeurt. De oude gymzaal wordt afgebroken. Alle 

partijen (leerlingen, ouders en team) worden betrokken bij de invulling van de nieuwe 

speelplaats.  
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 Er is per groep een actieve groep ouders die proberen er voor te zorgen dat er geen 

hoofdluis op school is. Er is een nieuw protocol en na de vakanties zijn er controles. Indien 

nodig wordt er extra gecontroleerd.  

 De kledingactie van het Leger des Heils brengt elk jaar een mooi bedrag op. Dit bedrag wordt 

gebruikt voor de aanschaf van materialen. Dit jaar is er,  na de presentatie van een goed 

doordacht plan door Teun en Jochem,  een bijdrage beschikbaar gesteld voor de aanschaf 

van materialen voor het laboratorium.   

 Signalen die we vanuit het Carmel College horen over bijvoorbeeld het aannamebeleid van 

het Carmel of de resultaten op de verplichte rekentoets bespreken we binnen de OR en de 

vertegenwoordigers vanuit het team.  

 

Praktische zaken 

Ook helpen we vanuit de OR mee met praktische zaken als: het opruimen van de zolder, het 

opknappen van de banken op het kleuterplein, het regelen van een kerstboom op het plein, het 

ophalen van tafels die gekregen zijn van de Rabobank en het opruimen van snoeiafval.  

 

Geboorte en huwelijk 

Juf Nienke en juf Kirsten hebben dit schooljaar een baby gekregen. Ze zijn de trotse ouders van Wes 

en Bas. Namens de ouders en de kinderen hebben ze  van de OR een cadeautje gekregen.  

 

Website  

Op de website van basisschool Esmoreit staat onder het kopje van de OR alle belangrijke en actuele 

informatie van de OR.  

 

Afzwaaiende leden 

Tijdens de laatste vergadering hebben we afscheid genomen van één Ouderraadslid: Ronny 

Rosenkamp. Hij heeft met veel enthousiasme en betrokkenheid een grote bijdrage geleverd aan de 

Ouderraad.  

 

 

 

Namens de Ouderraad, 

Herma Korenromp, secretaris 

7 december 2014  

 


