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Secretarieel jaarverslag 2016-2017 

Ouderraad basisschool Esmoreit 

 
 

Samenstelling Ouderraad 

De OR bestaat in het schooljaar 2015-2016 uit de volgende leden:  

Reinart Wellinkvoorde (groep 8, Penningmeester), Herma Korenromp (groep 7, Secretaris), Jesse 

Jager (groep 6), Kim Nijenhuis (groep 5, Voorzitter), Alfons Korenromp (groep 4), Marieke Dijkman en 

Sharon Blum (groep 3), Gerrold Hulsman (groep 2) en Paulien Jansen Holleboom (groep 1). 

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

 

Vergaderingen 

De OR heeft in totaal zes keer vergaderd het afgelopen schooljaar.   

 

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 2016-2017 heeft de OR geholpen bij de 

organisatie van:  

 Sinterklaas  

Het sinterklaasfeest had dit jaar een andere organisatie. Vanaf dit schooljaar doen we voor de 

Sinterklaas en de Pieten een beroep op de scouting in Raalte. Oudcollega Gerard Holtslag was 

Sinterklaas.  Het Sinterklaasfeest was zeer geslaagd. Het bezoek aan de verschillende groepen was 

leuk, er waren prachtige surprises en de kinderen waren blij met de cadeautjes. Elk jaar brengen we 

onder de aandacht dat het geld voor de surprises niet alleen aan snoep besteed mag worden.  Voor 

de kleur van de pieten volgen we de ontwikkelingen die er gaande zijn. Vooralsnog is er geen reden 

geweest om de kleur te veranderen.  

 Kerst 

Dit jaar was er een mooie kerstmusical door het team. Wij hebben gezorgd voor de versiering van het 

plein en de marktkraam met drankjes. Het was een sfeervol kerstfeest. Zowel de kinderen, de ouders 

als het team hebben ervan genoten.  

 Pasen 

Er was een gezellig paasontbijt, er werden eieren gezocht en ook dit jaar was er een fancy fair. Dit 

jaar ging de opbrengst naar team Lef.  

 Koningsdagspelen 

De kinderen hebben een lekker schoolontbijt gehad en er is een sportieve activiteit georganiseerd. 

Het was een geslaagde dag.   

 Oranjemarkt op Koningsdag 

Dit jaar was er een vernieuwde opzet van de Oranjemarkt. Naast de vertrouwde rommelmarkt is er 

een wedstrijd en optocht met versierde fietsen geweest. Ook was er een open podium voor al het 

Luttenbergs talent. De nieuwe opzet was een groot succes en voor herhaling vatbaar.  
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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 

Burgers Zoo.  

 Musical en afscheid groep 8 

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

geslaagd, mede door de duidelijke afspraken met ouders en kinderen en het uitnodigen van DJ 

Tjallink.  

 Laatste schooldag  

De laatste schooldag hebben we gezorgd voor koffie, thee, ranja en ijsjes. 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. 

Kinderen krijgen vanuit de OR iets lekkers aangeboden. De sportshirts staan dit jaar regelmatig op de 

agenda. Nieuwe shirts zijn afhankelijk van de schoolontwikkeling en worden nog niet aangeschaft.   

 Kledingactie 

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

gebruikt voor de aanschaf van materialen en spelletjes. Er is een reservering gedaan voor een 

bijdrage aan het schoolplein. 

 

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

werken dit handboek elk jaar bij. Er zijn heel veel ouders die kunnen helpen bij de verschillende 

activiteiten. We proberen het inzetten van ouders zo goed mogelijk te regelen, want 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. Daarbij staan de 

kernwaarden van de school centraal: veiligheid, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en kennis en 

leren. Afgelopen schooljaar hebben we samen met de MR en het team gedacht en gesproken over: 

 De nieuwe opzet van de ouderavonden. Als OR geven we de geluiden die we horen over de 

ouderavonden door aan het team.  

 Communicatie naar ouders, en met name naar nieuwe ouders, is een belangrijk 

aandachtspunt binnen de OR. Naast het gebruik van email wordt er ook veelvuldig 

gecommuniceerd via de app. We spreken af dat we in principe alleen informatie over 

schoolse zaken verspreiden via deze kanalen. Behalve als er andere afspraken zijn sturen we 

bij gescheiden ouders de informatie naar beide ouders.  

 We denken mee over de verkeerssituatie rondom de school. De verkeerscommissie neemt 

hierin het initiatief. Er is een groep actieve ouders die er voor zorgen dat onze kinderen veilig 

over kunnen steken, toch is het lastig om voldoende verkeersbrigadiers te vinden. Dit blijft 

een aandachtspunt. De verkeerscommissie brengt zaken die zorgen voor een onveilige 

verkeerssituatie onder de aandacht. Aandachtspunten zijn het dragen van veiligheidshesjes, 

goed functionerende fietsverlichting en het veilig fietsen van en naar de sporthal.  

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

We proberen op deze manier een bijdrage te leveren aan een pestvrije school en een positief 
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schoolklimaat. De ouders van groep 8 hebben dit jaar besloten, om de positieve sfeer in de 

groep te behouden, de zitgroepen af te schaffen.  We worden vanuit het team op de hoogte 

gehouden over de Rots en Watertraining, een training om de weerbaarheid van kinderen te 

verhogen.  

 Er was dit schooljaar de mogelijkheid om extra vrije dagen op te nemen. Dit was een pilot. 

We hebben hier als OR over meegedacht en reacties van ouders doorgegeven aan het team.  

 Waar we vorig jaar nagedacht hebben over de invoering van het continurooster hebben we 

dit schooljaar gevolgd hoe het gaat. De kinderen en teamleden zijn positief over het 

continurooster. Het brengt rust. Als ouderraad hebben we als aandachtspunt meegegeven 

dat er gelet wordt op dat de kinderen voldoende eten en drinken.   

 We hebben meegedacht over de invulling en organisatie van het nieuwe schoolplein. Het 

resultaat is prachtig en bijna klaar. 

 

Wat doen ouders nog meer? 

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

hoofdluis op school is. Na elke vakantie zijn er controles. Indien nodig wordt er extra 

gecontroleerd.   

 Er zijn enthousiaste oudergroepen die de Eerste Heilige Communie en het Vormsel mede 

vorm geven. Waar nodig helpen we daar als groepsouders van de betreffende groep bij.  

 

Praktische zaken 

Ook helpen we vanuit de OR mee met praktische zaken als het regelen van een kerstboom op het 

plein. We krijgen regelmatig de vraag of er spullen geleend kunnen worden van de OR. Dit doen we 

in principe niet, omdat de ervaring leert dat spullen niet altijd of niet correct terugkomen.  

 

Geboorte en huwelijk  

Juf Kim heeft dit schooljaar een baby gekregen. Ze is samen met haar partner de trotse ouder van Liv. 

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: Reinart 

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

de Ouderraad.  

 

 

 

Namens de Ouderraad, 

Herma Korenromp, secretaris 

28 november 2017 

 


