Secretarieel jaarverslag 2018-2019
Ouderraad basisschool Esmoreit

Samenstelling Ouderraad
De OR bestaat in het schooljaar 2018-2019 uit de volgende leden:
Jesse Jager (groep 8), Kim Nijenhuis (groep 7, Voorzitter), Alfons Korenromp (groep 6), Marieke
Dijkman en Sharon Blum (groep 5), Gerrold Hulsman (groep 4, penningmeester), Paulien Jansen
Holleboom (groep 3), Lisette Mocking (groep 2, Secretaris) en Jurrie Knobben.
Vanuit het team zitten Ellen Woertman en Dyane Arendsen in de OR.

Vergaderingen
De OR heeft in totaal zeven keer vergaderd het afgelopen schooljaar, waarvan vijf keer inclusief de
leden vanuit het team.

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 2018-2019 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. De fanfare zorgde tijdens het
wachten op de Sint voor de sfeer op het plein aan de Wispelweg. Het thema Luttenberg 700 werd
aangehaald tijdens de aankomst. Allereerst kwam Napoleon op zijn paard aan op het schoolplein.
Uiteindelijk kwam Sinterklaas aan met de koets. Het Sinterklaasfeest was zeer geslaagd. De komst
van Napoleon sloot aan bij het thema van vier keer wijzer.
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. De cadeaus voor de onderbouw kwamen dit jaar van
Esther Veldman. De ouderraad heeft de cadeaus zelf ingepakt.
Een ouder heeft foto’s gemaakt. Deze foto’s werden via de klassenvertegenwoordiger gedeeld
middels WeTransfer met alle ouders.
 Kerst
Dit jaar werd er een gezamenlijke kerstwandeling georganiseerd. Het regelen van de wandeling
neemt veel tijd in beslag. De wandeling was zeer geslaagd, sfeervol. Alle rollen werden leuk ingevuld,
de lichtjes en de koren gaven sfeer. Er werden kledingstukken geleend van de werkgroep
Middeleeuws festijn (Luttenberg 700 jaar) en deze zijn op de zolder van het hoofdgebouw gelegd. De
OR zorgde voor de catering. Voor een volgende wandeling is het handig om te kijken naar de
bezetting in en de indeling van de kraam en de organisatie van het eten en drinken.
 Pasen
Er was een gezellig paasontbijt, er werden eieren gezocht door de onderbouw op het schoolplein en
door de bovenbouw in het ‘pastoorsbos’. Ook dit jaar was er een fancy fair. De activiteiten die de
kinderen hadden georganiseerd hebben een mooi bedrag opgeleverd voor het fonds voor kinderen
die een bacteriofagen behandeling in het buitenland willen ondergaan bij blaas- en darmproblemen.
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Dit doel kwam tot stand nadat leerling Zaïra Bendijk een dergelijke behandeling moest ondergaan en
hier geen vergoeding tegenover stond vanuit de zorgverzekering.
 Koningsdagspelen
De kinderen hebben een lekker schoolontbijt gehad, er werd gedanst op het koningsspelenlied van
Kinderen voor Kinderen en er werd een vossenjacht georganiseerd met oud Hollandse spelletjes in
het bos. Het was een geslaagde dag.
 Oranjemarkt op Koningsdag
De Oranjemarkt werd dit jaar voor de tweede keer gehouden op het plein aan de Wispelweg. Er werd
extra aandacht besteed aan de indeling op het plein en de indeling bleek in de praktijk goed.
Naast de vertrouwde rommelmarkt was er ook dit jaar een optocht met versierde fietsen. Stefan
Klein Koerkamp heeft het geheel gepresenteerd. Het zwembad bestond 40 jaar en heeft samen met
jarige Sven Jager de vlag gehesen. Sven Jager zorgde voor het geluid en de muziek. Er waren ouders
bereid gevonden om te schminken en met de snoepjurken te lopen. Vanuit de verkeersbrigadiers, de
hobbyclub en het zwembad kwam de vraag of ze een plekje konden krijgen op der markt.
De samenwerking met de fanfare zorgde voor een gezellige, muzikale sfeer. De fanfare heeft samen
met Yvonne Klein Koerkamp en de kinderen uit haar dansgroepje passende dansjes ingestudeerd. De
afstemming tussen de OR en de fanfare ging goed dit jaar, wel zouden we volgend jaar kunnen kijken
naar een gezamenlijke PR van de oranjemarkt. Voor de poffertjesbakkers werd een partytent
aangeschaft. Ondanks de regen was er een mooie opkomst.
 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 Amsterdam geweest met een bus en hebben een
rondvaart gemaakt en hebben Nemo bezocht.
Groep 8 is op kamp geweest bij de scouting in Lochem.
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. Vanuit de OR werd een financiële bijdrage geleverd aan de
cadeaus voor de leerlingen.
 Laatste schooldag
Op 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 volleybalvereniging heeft oude shirts en
broekjes beschikbaar gesteld voor de schoolsporttoernooien.
 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, een duikelrek.
Helaas zal de kledingactie na dit schooljaar gaan stoppen. Het is voor het Leger des Heils niet
rendabel om de kleding op te komen halen. We zullen op zoek moeten gaan naar een andere
inkomstenbron.
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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 het team gedacht en gesproken over:
 Communicatie naar ouders, en met name naar nieuwe ouders, is een belangrijk
aandachtspunt binnen de OR. Ouders zullen zelf actief moeten zijn in het verkrijgen van
informatie via de website en de nieuwsbrief.
Het idee wordt geopperd om bij aanvang van het nieuwe jaar een brief mee te geven aan de
ouders van groep 1 voor de verkiezing van een nieuw OR lid.
 Tijdens elke vergadering staat het onderwerp signalering van pestgedrag op de agenda. Uit
oudervragenlijsten kwam de opmerking naar voren dat er geen pestprotocol is op school. Er
is een omgangsprotocol, maar deze is wellicht niet goed gecommuniceerd naar ouders. Het
team zal op een manier uitleg gaan geven over het protocol met daarin de koppeling naar
rots en water. Er zal een duidelijk stappenplan/ protocol moeten komen waarin antwoord
gegeven gaat worden op de vraag wat er moet gebeuren wanneer het omgangsprotocol niet
werkt.
 Er werd een nieuw communicatiemiddel geïntroduceerd, het klasbord. De leerkracht kan
hierop foto’s en berichten plaatsen voor de ouders van de eigen groep.
 Het team is bezig om de kernwaarden opnieuw te bekijken en beter passende kernwaarden
voor onze school te benoemen. Als ouders werden we gevraagd om mee te denken hierin.
Het onderwijs zal in de toekomst gaan veranderen en het team wil hier langzaam naar toe
gaan werken. De schoolresultaten worden nu middels cito toetsen bekeken en vergeleken
met Landelijke richtlijnen. Het team wil ernaar toe dat de leerlingen zichtbaar krijgen wat ze
willen gaan ontwikkelen, doelen gaan vormen en leren kijken naar zijn/haar eigen leerlijn en
groei. Dat de leerlingen leren kijken naar eigen kwaliteiten en verbeter/leerpunten.
N.a.v. deze ontwikkelingen kwam er vanuit het team het idee om tijdens de gezamenlijke
ouderavond ouders te informeren over het thema SlimFit Onderwijs. De ouderavond werd
georganiseerd vanuit het team, OR en MR. De avond werd niet druk bezocht door ouders.
Het thema was boeiend en werd interactief gepresenteerd door Elly Marwits. Team, OR en
MR hebben samen geholpen bij de catering in Elcerlyck. De OR heeft tevens gezorgd voor
een financiële bijdrage.
Voor het volgende schooljaar is het goed om ouders ruim van te voren uit te nodigen en
rekening te houden met andere activiteiten uit het dorp.
 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. Het idee werd geopperd om een
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jaarplanning te maken, maar dit blijkt in de praktijk niet haalbaar voor alle activiteiten.
Ouders kunnen niet verplicht worden om te helpen. Het team zal het onderwerp onder de
aandacht houden en de activiteiten proberen op tijd aan te geven.
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. Er zijn dit jaar genoeg ouders om het
draaiende te kunnen houden. De ouders zijn geschoold.
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. Vanuit de OR was er een
klassenvertegenwoordiger actief in de verkeerscommissie. Er werd besloten dat dit niet
perse een functie voor OR-lid hoeft te zijn.
Vorig schooljaar werd het nieuwe schoolplein geopend. De OR had het idee om een duikelrek
te schenken, omdat deze gemist wordt. De kosten van een passend duikelrek bleken hoger
dan begroot. Bekeken wordt hoe het tekort aangevuld kan worden en of de schenking door
kan gaan.
Andere wensen voor/van school:
- Een lekvrije fietsenstalling met genoeg ruimte voor alle fietsen.
- Kunstgras in de pannakooi.

Wat doen ouders nog meer?




Er is 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. Het initiatief
is genomen om een groepsapp aan te maken onder de ‘luizenmoeders’ zodat zij elkaar
onderling informatie kunnen doorsturen en elkaar op de hoogte kunnen houden.
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, het ophangen van de kerstkrans. 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.

Lief en leed
Juf Ellen N. is bevallen van een dochter en heeft een kraamcadeau gekregen namens de OR.
Juf Bea en Meester Marc hebben een afscheidscadeau gekregen. Zij waren ter vervanging van juf
Ellen N. en juf Niña.
Juf Anouk heeft helaas afscheid moeten nemen van onze school vanwege het krimpende aantal
kinderen en ook zij heeft een afscheidscadeau gekregen vanuit de OR.

Website
Op de website van basisschool Esmoreit staat onder het kopje van de OR alle belangrijke en actuele
informatie van de OR.
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Afzwaaiende leden
Tijdens de laatste vergadering hebben we afscheid genomen van Ouderraadslid: Jesse Jager. Hij heeft
met grote betrokkenheid een bijdrage geleverd aan de Ouderraad en we hebben hem daarvoor zeer
bedankt!

Namens de Ouderraad,
Lisette Mocking, secretaris
31 Oktober 2019
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