
 
                                                                                                                                                    
 
 
 

 
 
 
 

Nieuwe collega 
In de nieuwsbrief van 17 april is de procedure met betrekking tot een dalend 
leerlingaantal en het protocol onvrijwillige overplaatsing uiteengezet. Middels 
deze procedure kwam Ineke in de onvrijwillige mobiliteit. 
In de nieuwsbrief van 13 mei konden wij mededelen dat Ineke volgend jaar gaat 
werken op De Dolfijn in Heino. 
De procedure houdt echter geen rekening met het aantal uren die op een 
school  geminderd dienen te worden. Op Esmoreit leidde het dalend 
leerlingaantal tot een krimp van drie dagen. Hierdoor werden wij 
geconfronteerd met de consequentie van de procedure, te weten naast het 
gedwongen vertrek van een collega, is er ook een vacature van twee dagen. Dit 
is met het team besproken en toegelicht. Ineke heeft aangegeven niet op twee 
scholen te willen werken en heeft gekozen voor een volledige baan op de 
Dolfijn. Een keuze die wij heel goed begrijpen. 
De vacature van twee dagen is inmiddels ingevuld. Volgend jaar komt Wout 
Koerhuis op Esmoreit werken. Wout werkt op donderdag en vrijdag op de 
Esmoreit. Hij zal zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. 
 
We merken dat het aanstaande vertrek van Ineke veel ouders niet onberoerd laat. Dat begrijpen we, ook in het team 
maakte het de nodige emotie los. We beseffen dat het lastig uit te leggen is, maar de procedure omtrent 
onvrijwillige mobiliteit is juist opgesteld om ervoor te zorgen dat het zorgvuldig gebeurt en daardoor ook eerlijk voor 
iedereen. Mocht u hier vragen of opmerkingen over hebben, dan bent u van harte welkom op school om dit met de 
directie te bespreken. 

 
Joke Meijer heeft twee jaar met veel plezier, als onderwijsassistent, op de Esmoreit gewerkt. Joke werkte ook nog 
twee dagen op de Bernadette en op de Bongerd. Dit jaar merkte Joke dat dit toch teveel voor haar was. Deze week 
heeft zij, ondersteund door medisch advies gekozen voor het werken op 1 school. Volgend jaar werkt zij op de 
Gerardus Majella in Broekland. Dit betekent voor de Esmoreit dat wij op de valreep van het schooljaar een vacature 
hebben voor een onderwijsassistent voor 1 dag. 
Samen met de Bongerd in Boerhaar zijn wij op zoek naar een nieuwe onderwijsassistent. Op 29 en 30 juni hebben 
wij met enkele kandidaten sollicitatiegesprekken. Wij hopen dat wij op 3 juli in de laatste nieuwsbrief u al een naam 
van de nieuwe onderwijsassistent kunnen mededelen. 
 

Werken in units 
Vorig schooljaar tijdens de ouderavond op 13 juni 2019 hebben wij u laten kennis maken met onze plannen en onze 
belofte aan de kinderen. Dit schooljaar zijn wij stapsgewijs ons onderwijs anders gaan organiseren, zodat de 
kinderen op verschillende wijze kunnen leren. In nieuwsbrief 9 hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen 
met het werken in units. Helaas werden door  Corona en de schoolsluiting een aantal vervolgontwikkelingen 
vertraagd.  
We hebben helaas geen ouderklankbord-avond kunnen houden en ook de externe begeleider mocht niet op school 
komen. Met het team zijn wij wel doorgegaan met het bespreken, overdenken en uitwerken van de plannen m.b.t. 
de ontwikkeling van het werken in units en het kindcentrum Luttenberg. 
 
Komend schooljaar starten we op Esmoreit met het werken in units. 
De units zijn: 
Unit 1: De kinderen van de peuterspeelzaal, groep 1 en groep 2 
Unit 2: De kinderen van groep 3 en 4 
Unit 3: De kinderen van groep 5 en 6  

Belangrijke data 
 
Data 
23 juni 
 
 
24 juni 
 
 
 
 
1 juli 
2 juli 
3 juli 

 
 

Activiteit 
Oriëntatiegesprekken  
VO gr. 7  
Pitch & putt groep 8 
Oriëntatiegesprekken  
VO gr. 7  
Klimbos en barbecue 
gr. 8 
 
Musical gr. 8 
Afscheid Ineke 
Rapport 
start zomervaknatie 
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Unit 4: De kinderen van groep 7 en 8. 
 
Elke unit heeft twee leerkrachten (mentoren). Elke mentor is verantwoordelijk voor een groep en heeft ook contact 
met de ouders over de kinderen uit zijn/haar groep. De units zijn opgebouwd uit steeds twee groepen. 
De instructies worden zoveel mogelijk aan kleine groepen gegeven door één leerkracht, terwijl de andere leerkracht 
de andere kinderen tijdens hun zelfstandig werken begeleidt. Tijdens de instructie aan het kleine groepje ziet de 
leerkracht sneller wie nog wat extra uitleg nodig heeft en wie het al snapt en verder kan. Hierdoor kosten de 
instructies minder tijd en kunnen de kinderen snel aan het werk. De instructie krijgen de kinderen van hun eigen 
leerkracht(en) maar soms ook van de leerkracht van de andere groep. Hierdoor kunnen de leerkrachten gebruik 
maken van een ieders talent. 
Tijdens het zelfstandig werken kunnen de kinderen met hun vragen terecht bij de leerkrachten van hun unit. Ook 
kunnen kinderen elkaar helpen en op die wijze van elkaar leren.  
Werken in een unit geeft ook meer mogelijkheden om groepsdoorbrekend te werken, dat doen we nu bijvoorbeeld 
al tijdens de VierKeerWijzer-thema’s. Dit gaan we in de toekomst uitbreiden naar andere vakken. Kinderen in de unit 
werken daardoor intensiever met elkaar samen en worden aangesproken op hun niveau. 
De leerkrachten van de unit spreken dagelijks enkele kinderen uit de unit door. Hierdoor wordt er bewuster naar de 
kinderen gekeken en wordt ook elk kind gezien en besproken. 
 
Unit 1 
In unit 1 gaan we al een stapje verder. In deze unit wordt nauw samengewerkt met de PSZ.  Unit 1 is van 2½  tot 6 
jaar. De twee mentoren (Dyane en Kim) krijgen zowel 4-jarige als 5-jarige kleuters onder hun hoede. De leerkrachten 
volgen nauwgezet de kinderen en sluiten aan bij de zone van de naaste ontwikkeling.  Ook bespreken de beide 
leerkrachten dagelijks de kinderen. Hierdoor spreken we niet meer over groep 1 en groep 2 kinderen maar van 
jongsten ( PSZ), middelste en oudste kleuters. 
De Corona-periode heeft ons ook aan het nadenken gezet. Met name bij de jongste kleuters ervaren wij dat zij meer 
dan genoeg uren maken. Tijdens de 8 schooljaren maken de kinderen ook meer uren dan wettelijk voorgeschreven. 
De formatieberekeningen laten zien dat de school qua leerkrachtbezetting net niet uitkomt. Dit samen heeft ons 
doen besluiten dat de jongste kleuters minder uren naar school hoeven te gaan. 
Vanaf schooljaar 2020-2021 gaan de 4-jarigen maandag t/m donderdag en de 5-jarigen maandag t/m vrijdagochtend  
naar school. Hiermee komen we tegemoet aan wat meer tijd thuis voor de 4-jarigen en één ochtend specifieke 
aandacht voor de 5-jarigen. Wel hebben we een groep kinderen die in een overgangsgroep zitten (voorheen de 
herfstkinderen). Met de ouders van deze kinderen heeft school individueel gesproken  en is er samen bepaald wat 
het beste is voor hun kind, of de vrijdagochtend vrij of deze ochtend naar school. In unit 1 wordt per kind gekeken 
naar wat een kind al mee kan doen met de 5-jarigen. Een nieuw leerlingvolgsysteem, Mijn Kleutergroep  
(i.p.v. PRAVOO), ondersteunt de mentoren bij deze begeleiding en biedt ons meer mogelijkheden dan de PRAVOO. 
Maandag 29 juni hebben de mensen van Unit 1, directie, IB en ICT een scholing m.b.t. de eerste start van Mijn 
Kleutergroep. Komend schooljaar volgen dan nog twee scholingsmomenten. 
 
Waar kunt u de units vinden? 
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Welke collega’s werken in welke unit? 

  Unit 1 
Gr. 1 en gr.2 

Unit 2 
Gr. 3 en gr. 4 

Unit 3 
Gr. 5 en gr. 6 

Unit 4 
Gr. 7 en gr.8 

overig 

Maandag Ochtend Dyane Kim Nadine Ellen N Nienke Rosalie Niña Niek  

Middag  Dyane Kim Nadine Ellen N Nienke Rosalie Niña Niek  

Dinsdag  Ochtend Dyane Kim Nadine Ellen N Nienke Rosalie Niña Niek  

Middag  Dyane Kim Nadine Ellen N Nienke Rosalie Niña Niek  

Woensdag Ochtend Dyane Kim Nadine** Ellen N Nienke** Rosalie Niña Kristel gym 

          

Donderdag Ochtend Dyane Kim/OA* Ellen R Ellen N Wout Kirsten Niña Niek/OA* Niek ICT/ 
Judith 
muziek 

Middag  Dyane Kim/OA*  Ellen R Ellen N Wout Kirsten Niña Niek/OA* Niek ICT/ 
Judith 
muziek 

vrijdag Ochtend Dyane  Ellen R Cynthia*** Wout Kirsten Niña Niek/Joke  

 Middag      Wout Kirsten Niña Niek  

*Kim en OA om de week  **Nadine en Nienke om de week   ***Cynthia Onderwijsassistent vanuit KOOS  
*OA naar verwachting bekend na 30 juni 
 
Organisatie: 
Op enkele dagdelen staat er 1 leerkracht in de unit. 
In unit 1 zijn de 4-jarigen op vrijdag niet op school en heeft Dyane alleen de 5-jarigen in de groep.  
Nadine in Unit 2 en Nienke in unit 3 zijn om de week op school. Door de gymlessen van groep 3 en 4 te splitsen, 
heeft Ellen N. tijd voor instructie aan alleen groep 3 en alleen groep 4. De momenten dat de groepen 3 en 4 samen in 
de unit zitten, werken de kinderen zelfstandig aan hun weektaak of VierKeerWijzer-kaarten.  
Dit geldt ook voor de groepen 5 en 6 in unit 3. 
In unit 4 gymmen de kinderen het hele schooljaar apart, zodat Niña deze ochtend tijd heeft voor instructies aan 
steeds één groep kinderen.  De kinderen van groep 8 fietsen ’s morgens zelfstandig naar de sporthal en de  kinderen 
van groep 7 fietsen om 12.30 zelfstandig vanaf de sporthal naar huis. 
Dit is uitgewerkt in onderstaand schema: 
woensdag gymnastiek 

 even week fietsschema Oneven week fietsschema 

 Nienke op school   Nadine op school  

08.45-09.30 groep 8 groep 8 groep 8 groep 8 

09.30-10.15 groep 3 Edwin of Ellen W groep 5 Edwin of Ellen W 

10.15-11.00 groep 5/6 Nienke  Rosalie groep 3/4 Nadine en Ellen N 

11.00-11.45 groep 4 Nienke en Rosalie groep 6 Nadine of Ellen N 

11.45-12.30 groep 7  Edwin of Ellen W groep 7 Edwin of Ellen W 

 
We zijn o.i. erin geslaagd om op deze wijze een rustig formatieplaatje te maken. 
Na een goed en constructief overleg met het team is het formatieplaatje ter informatie en advies aan de MR 
voorgelegd. De MR heeft kritisch, meedenkend en opbouwend het plaatje bestudeerd en ook de directie hierop 
bevraagd. De MR kon zich vinden in de uiteenzetting door de directie. 
We hopen u zo goed te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact  
opnemen met de directie.  
 
Wat gebeurt er in het nieuwe schooljaar? 
We gaan nog niet direct allerlei muren uitbreken om grote ruimtes te creëren, maar wel zoeken we naar de beste 
wijze waarop wij deze units vorm kunnen geven. De verhuizing van groep 1 naar het hoofdgebouw is daar een 
voorbeeld van. Het bestuur van mijnplein en het bestuur van KOOS zijn in gesprek over het verbouwen van het 
nevengebouw tot een kinderdagverblijf (KDV) en Buitenschoolse Opvang (BSO) Dit alles als weer een stap naar een 
kindcentrum in Luttenberg. Helaas heeft dit traject enige vertraging opgelopen waardoor de PSZ nog niet mee kan 
verhuizen naar het hoofdgebouw. De peuters en kleuters (unit 1) samen in het nevengebouw is helaas niet mogelijk. 
Daar is te weinig ruimte en heeft het o.a. negatieve consequenties voor de BSO.  Daarom hebben wij gekozen voor 
een (tijdelijke) scheiding van de PSZ en Unit 1. Uiteraard blijven de leerkrachten en leidsters intensief contact 
houden en  zoeken naar zoveel mogelijke kansen om samen te werken. 



 
Op dit moment is nog onzeker wanneer de verbouwing van het nevengebouw plaats gaat vinden. Wel verwachten 
wij dat de kinderen van de PSZ snel weer deel uit kunnen maken van unit 1 in het hoofdgebouw. 
 
Zo blijven wij op Esmoreit volop in ontwikkeling richting eigentijds onderwijs in units. 
 
 

IEP-LVS 
In de afgelopen weken hebben wij bij de kinderen de IEP LVS toetsen Taal, Lezen en Rekenen afgenomen. 
De toetsen nemen niet al te veel tijd in beslag en de kinderen kunnen deze in eigen tempo maken. 
Het was ons inziens geen extra belasting voor de kinderen. 
We hebben ervoor gekozen, om deze toetsen af te nemen om middels een  onafhankelijk toets zicht te krijgen op 
eventuele achterstanden, voorsprongen en hiaten na de afgelopen periode van onderwijs op afstand. Waardoor wij, 
na analyse en indien nodig, direct kunnen aansluiten op deeldoelen van dit schooljaar. 
 

Ouderraad bedankt 
 
De directie had een extra Ouderraad-vergadering gevraagd omdat de 
klankbord-avond door Corona kwam te vervallen. Vooraf werd iedereen 
verrast door een Corona proof vergader kit. Samengesteld door de 
Ouderraad. Samen met de Ouderraad zijn er een aantal zaken besproken, 
o.a. hoe heeft men tijdens de Corona-periode de ondersteuning vanuit 
school ervaren, het afscheid van Ineke, waarbij directie de procedure 
nogmaals heeft toegelicht. Ook is er gesproken over het afscheid van groep 
8 en de laatste schooldag. Over dit laatste komt nog een extra nieuwsbrief. 
Dit was de laatste vergadering onder het voorzitterschap van Kim 
Nijenhuis. De directie heeft haar bedankt voor haar betrokkenheid, inzet 
en de goede vragen die zij stelde. Uiteraard kreeg zij ook een presentje. 
De directie heeft de gehele Ouderraad bedankt voor haar betrokkenheid 
en steun tijdens dit toch wel bizarre schooljaar. 
 
 
 

Ouders bedankt 
Langs deze weg willen we iedereen ontzettend graag bedanken voor de financiële bijdrage die jullie geleverd hebben 
bij onze digitale collecte die eind mei gehouden is. Het heeft maar liefs 1100 euro opgeleverd. Ver boven onze 
verwachting!              
Deze mooie opbrengst is bedoeld voor een pannaveld en een duikelrek op het schoolplein. Nu kan het schoolplein 
met deze bijdrage nog mooier gemaakt worden.  
En voor wie het nog vergeten is, kan alsnog een bijdrage doen op rekeningnummer NLRABO 0130405205 t.n.v 
oudervereniging bs Esmoreit.  
Met vriendelijke groet, 
De leden van de ouderraad.  

 
Klaar-over je mee? 
Zo aan het eind van dit schooljaar maken we met de Klaar-over groep de balans weer op. 
We hebben een fijne club, het loopt goed, als je een keer niet kan, wordt inval via de app 
snel gevonden. 
Een aantal mensen neemt afscheid van deze groep en we willen hen dan ook bedanken 
voor de jaren inzet voor de Klaar-Over groep: André Nijenhuis, Joke Alfrink en Natascha 
Luttenberg. Bedankt! 
Dit betekent dat de werkgroep ‘Klaar-over je mee?’ weer nieuwe mensen zoekt. Met veel 
beschikbare brigadiers ben je minder vaak aan de beurt en kun je makkelijk vervanging 
vinden als je een keer verhinderd bent. Met 20 minuutjes per beurt draag je echt bij aan de verkeersveiligheid van 
onze kinderen.  



 
Doe je mee? Meld je aan bij Irene: irenevandervegte@hotmail.com of bel 06 441 28 561, of spreek een van de 
brigadiers aan. Dit geldt niet alleen voor ouders. Iedereen die zich voor het oversteken wil inzetten is welkom.  
Ben ik verzekerd als ik brigadier ben? 
Nieuwe brigadiers volgen een korte cursus van 2 uurtjes bij onze wijkagent. Deze leert je de fijne kneepjes van het 
vak op de klaar-over plekken bij school. Dit gebeurt meestal meteen na de zomervakantie. Daarna word je 
ingeschreven en val je onder de verzekering van de Gemeente Raalte.  
Ieder jaar peilen we ook de behoefte voor brigadiers bij het kruispunt bij de Klompenmaker. Laat weten als dit zo is 
en/of verzamel een groepje mensen die zich op die plek in zouden willen zetten als brigadier. 
Klaar-over jij mee? Meld je!  
  

 Amfitheater het Lommerrijk Luttenberg presenteert……. 
Het POP-UP-VOORLEESTHEATER BOEK IN HET BOS 
!!!! 
Elke week in juli staat de VOORLEESTROON op het 
podium.  Muziek, een leuk liedje,  telkens een 
andere speciale Luttenbergse voorlezer en een 
prachtig prentenboek….  
De papa’s en mama’s mogen (met afstand) op de 
bankjes zitten terwijl de kinderen luisteren en 
kijken.  
Het kost niets, het duurt ongeveer 20 minuten. Van 

tevoren thuis naar de wc, want die mag nog niet open.  
Corona-proof, nieuw in het Lommerrijk, voor elke week een andere leeftijdsgroep. Voor alle vakantievierders in 
eigen land en achtertuin!  
 
 
Wanneer?  
Woensdag 1 juli 2020 om 19.00 uur-  Wij gaan op berenjacht! (2-4 jaar). (Laatste schoolweek!)  
Dinsdag 7 juli 2020 om 19.00 uur-  Boer Boris gaat naar zee (4-6 jaar) 
Dinsdag 14 juli 2020 om 19.00 uur-  Foeksia de miniheks (5-7 jaar) 
Dinsdag 21 juli 2020 om 19.00 uur-  De reus en de kleine berg (3-5 jaar) 
(Bij slecht weer wordt het voorlezen verschoven naar de avond direct erna!) 
Kijk ook op Facebook en Instagram of op www.amfitheaterhetlommerrijkluttenberg.nl  
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