Secretarieel jaarverslag 2012-2013
Ouderraad basisschool Esmoreit

Samenstelling Ouderraad
De OR bestaat in het schooljaar 2012-2013 uit de volgende leden:
Ed Maatman (Voorzitter), Liesbeth Veldhuis (Secretaris), Gea Klomp (Secretaris), Ronny Rosenkamp,
Francis Tibben, Marlies Mollink, Reinart Wellinkvoorde (Penningmeester), Herma Korenromp, Jesse
Jager en Kim Nijenhuis.
Vanuit het team zitten Ellen Woertman en Dyane Arendsen in de OR.

Vergaderingen
De Ouderraad heeft in totaal zeven keer vergaderd het afgelopen schooljaar. Daarnaast is er een
overleg geweest met de MR.

Activiteiten
Eén van de taken van de Ouderraad van basisschool Esmoreit is het helpen van het schoolteam bij de
organisatie van verschillende activiteiten. In het schooljaar 2012-2013 heeft de ouderraad geholpen
bij de organisatie van:
 Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest is prima verlopen. Gelukkig kon Zwarte Piet door de brandweer van het dak
gered worden en kwam alles op tijd goed.
 Kerst
Het kerstfeest is goed en sfeervol verlopen.
 Oranjemarkt op Koninginnedag
In verband met de nieuwe functie van Mariaoord is op Koninginnedag voor de laatste keer de vlag
gehesen bij Mariaoord. Dit keer door inwoners van Mariaoord en Siem Jansman, de
kinderburgemeester. Op het digibord kon de inhuldiging van Koning Willem Alexander gevolgd
worden. De Oranjemarkt was gezellig, goed georganiseerd en de opkomst was prima.
 Ballonnenwedstrijd Koninginnedag vanwege Luttenberg 175 jaar Kerkdorp
De ballonnenwedstrijd was voor de kinderen een leuke activiteit. Er waren ballonnen die in de boom
belandden, ballonnen die in de tuin van de buren kwamen en ballonnen die in Duitsland gevonden
zijn. De kinderen van wie het kaartje teruggestuurd is, hebben een prijsje ontvangen.
 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 naar Den Haag, Katwijk aan zee
en Naturalis. Naturalis was leuk en leerzaam. Er is kritisch gekeken naar hoe de kosten voor de
schoolreisjes zo laag mogelijk gehouden kunnen worden, door bijvoorbeeld niet alle groepen ver weg
te laten gaan (binnen de 8 basisschooljaren krijgt iedereen evenveel ‘goedkope’ schoolreisjes en
‘dure’ schoolreisjes), zelf eten en drinken mee te nemen, etc.
 De thema-avond voor ouders: Vier Keer Wijzer.
Het was een boeiende en inspirerende avond. De opkomst was redelijk. Ideeën voor volgende
thema-avonden zijn: social media, Cito-toetsen en pestgedrag.
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 Fancy fair
 Paasviering
De paasviering was geslaagd. De combinatie met de fancy fair is voor herhaling vatbaar.
 Koningsdagspelen
Ondanks het mindere weer was het erg gezellig.
 Opening schoolzone
Er is een prijsvraag gehouden om een zo’n leuk mogelijke naam te verzinnen voor de vernieuwde
schoolzone aan de Wispelweg. Er zijn veel leuke namen binnengekomen.
 Laatste schooldag
De laatste schooldag hebben we gezorgd voor koffie en thee. De kinderen hebben een ijsje gekregen.
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. Zonder hulp van voldoende ouders is niet mogelijk om de
activiteiten te organiseren.

Aandachtspunten
Naast genoemde activiteiten proberen we als Ouderraad 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:
 Het belang van gezonde traktaties bij verjaardagen
 Vormgeving dan de nieuwe rapporten
 Verkeersbrigadiers
 De opvang voor schooltijd van de kinderen bij de sporthal
 Signalen rondom pestgedrag
 Het belang van goede communicatie tussen alle partijen: de OR, de MR, de directie, het team
en de ouders
 Het raamschilderen
 Ouderklankbord
 Strooien bij gladheid
 Verkeerssituatie Wispelweg, onofficieel eenrichtingsverkeer
 Zichtbaarheid OR binnen de school
 Organisatie rondom schooltoernooien
 Afspraken rondom dodenherdenking op 4 mei
 Cadeautjes juffendag en laatste schooldag
 Schoolplein

Geboorte en huwelijk
Juf Rosalie heeft dit jaar een baby gekregen Ian. Namens de ouders en de kinderen heeft ze van de
OR een cadeautje gekregen.
Juf Ellen Olde Bijvank is afgelopen schooljaar getrouwd met Michel Neppelenbroek. Zij hebben
namens de kinderen en ouders van groep 4 een cadeautje gekregen.
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Aangeschaft




Jerrycans voor de ranja
Klok leerplein
Marktkraam

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 drie Ouderraadsleden: Ed
Maatman, Liesbeth Veldhuis en Gea Klomp. Zij hebben met veel enthousiasme een grote bijdrage
geleverd aan de Ouderraad.

Namens de Ouderraad,
Herma Korenromp, secretaris
7 december 2013
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