Secretarieel jaarverslag 2017-2018
Ouderraad basisschool Esmoreit

Samenstelling Ouderraad
De OR bestaat in het schooljaar 2017-2018 uit de volgende leden:
Herma Korenromp (groep 8, Secretaris), Jesse Jager (groep 7), Kim Nijenhuis (groep 6, Voorzitter),
Alfons Korenromp (groep 5), Marieke Dijkman en Sharon Blum (groep 4), Gerrold Hulsman (groep 3,
penningmeester), Paulien Jansen Holleboom (groep 2) en Lisette Mocking (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 2017-2018 heeft de OR geholpen bij de
organisatie van:
 Sinterklaas
Voor het Sinterklaasfeest hebben we voor de Sinterklaas en de Pieten opnieuw een beroep op de
scouting in Raalte gedaan. Oudcollega Gerard Holtslag was Sinterklaas. Sinterklaas kwam vanaf de
Wispelweg aan met een vrachtauto van Booijink Luttenberg b.v. 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.
 Kerst
Dit jaar werd er in iedere groep een kerstdiner georganiseerd. Elke leerling had zijn/haar aandeel
door te zorgen voor een aantal hapjes. De kinderen hebben gezellig samen gegeten. De OR zorgde
voor een ontmoetingsplek voor ouders en kinderen op het plein aan de Wispelweg met wat te
drinken.
 Pasen
Er was een gezellig paasontbijt, er werden eieren gezocht en ook dit jaar was er een fancy fair. Het
heeft een mooi bedrag opgeleverd voor de voedselbank in Raalte.
 Koningsdagspelen
De kinderen hebben een lekker schoolontbijt gehad, er werd gedanst op het koningsspelenlied van
Kinderen voor Kinderen en er werd een sportieve activiteit georganiseerd. Het was een geslaagde
dag.
 Oranjemarkt op Koningsdag
De Oranjemarkt werd dit jaar voor het eerst gehouden op het plein aan de kant van de Wispelweg.
Naast de vertrouwde rommelmarkt was er ook dit jaar een optocht met versierde fietsen. De
samenwerking met de fanfare zorgde voor een gezellige, muzikale sfeer. De fanfare heeft samen met
het kinderkoor liedjes van Kinderen voor Kinderen ten gehore gebracht. Yvonne Klein Koerkamp had
met een aantal kinderen passende dansjes ingestudeerd. De afstemming tussen de OR en de fanfare
kan nog beter, hiervoor wordt volgend jaar vooraf met elkaar een overleg gepland.
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 Schoolreisjes
De reisjes zijn goed verlopen en voor herhaling vatbaar. Groep 1 en 2 zijn naar de Blekkerhoek
geweest. Groep 3 en 4 zijn naar de Krieghuusbelten geweest. Groep 5 is naar het Avonturenpark
Hellendoorn geweest. Groep 6 en 7 zijn naar Joytime in Grolloo geweest.
Groep 8 is op kamp geweest bij de scouting in Lochem. Ook het schoolkamp van groep 8 was zeer
geslaagd.
De school ontvangt subsidie ter bevordering van cultuureducatie. Dit is een subsidie die aangevraagd
wordt. Dit is net niet voldoende om bijvoorbeeld naar een museum verder weg te gaan met de bus.
Vanuit het team de vraag of we na willen denken over een mogelijke combinatie met schoolreisje.
 Musical en afscheid groep 8
Deze activiteit is goed verlopen. Het was een prachtige musical en de afscheidsavond was zeer
geslaagd met medewerking van DJ Lars.
 Laatste schooldag
De laatste schooldag hebben we gezorgd voor koffie, thee, ranja en ijsjes. Ook trakteerden we de
leerkrachten op een aardigheidje als dank voor de goede zorgen voor onze kinderen. Leerlingen uit
groep 8 werden gevraagd om te helpen.
 Sporttoernooien
De organisatie rondom de verschillende sporttoernooien verloopt goed en de prestaties zijn prima.
Kinderen krijgen vanuit de OR iets lekkers aangeboden. De sportshirts werden geleend van SDOL.
 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:
 Communicatie naar ouders, en met name naar nieuwe ouders, is een belangrijk
aandachtspunt binnen de OR. Website: Er wordt niet door alle leerkrachten gebruik gemaakt
van de website. Er komt niet van alle groepen informatie op. In het team wordt onderzocht
hoe dit opgelost kan worden. Tevens wordt bekeken hoe voldaan kan worden privacywet
AVG.
 Hulp vragen aan ouders bij activiteiten. Bij het vragen van hulp aan ouders is het handig om
dit in alle groepen tegelijkertijd te doen, zodat ouders met meerdere kinderen een keus
kunnen maken voor welke groep ze helpen.
We praten met elkaar over de moeite die het in sommige groepen kost om ouders te regelen
die kunnen rijden of helpen bij de verschillende activiteiten. Er wordt een groot beroep
gedaan op ouders. Dit is ook besproken met het team. Er wordt geprobeerd om begin van
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het schooljaar een overzicht te maken van de activiteiten (voor zover al bekend), zodat
ouders zich er aan het begin van het schooljaar al voor in kunnen schrijven.
Verkeersveiligheid. 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. Er had zich afgelopen jaar een
nieuwe brigadier gemeld, maar om het draaiende te houden zijn er in ieder geval 10
volwassenen nodig. Er werden noodoproepen gedaan om meer volwassenen te krijgen en
uiteindelijk is het met medewerking van ouders gelukt.
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
schoolklimaat. De teamleden van Esmoreit hebben de Rots en water training gevolgd, een
training om de weerbaarheid van kinderen te verhogen. Dinsdagavond 10 april werd de
ouderavond over Rots en Water gehouden verzorgd door Menno Tuik, theorie en praktijk. De
avond werd gehouden in Elckerlyc en de OR werd gevraagd om te helpen. Het was een leuke
interactieve avond.
In het vorige schooljaar bestond 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. Ouders kregen informatie over het afschaffen van de Esmoreitdagen. Wettelijk
gezien mochten deze dagen niet, ondanks de positieve ervaringen.
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. 1 juni was er een leuke opening voor de kinderen, ouders, vrijwilligers,
genodigden en andere belangstellenden. De kinderen maken veelvuldig gebruik van het
plein. Er ontstaat mooi en afwisselend spel. De OR heeft een duikelrek/duikelstang gegeven.

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.
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Lief en leed
Ietje Rensen heeft afscheid genomen. Als werknemer van de school verzorgde zij de schoonmaak van
het kleutergebouw. Ze heeft namens de ouders en de kinderen 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: Herma
Korenromp. Zij was secretaris van de ouderraad en heeft met veel enthousiasme en betrokkenheid
een grote bijdrage geleverd aan de Ouderraad.

Namens de Ouderraad,
Lisette Mocking, secretaris
20 november 2018
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