Buitenschoolse opvang
Kinderdagverblijf
Peuterwerk

Nieuwsbrief 13

donderdag 3 juni 2021

Evaluatie-planningsvergadering

Belangrijke data

Woensdag 9 juni hebben wij ons jaarlijkse evaluatie-planningsvergadering. We
evalueren tijdens deze vergadering o.a. de LVS resultaten, onderwijs op
afstand, VierKeerWijzer, werken in units. Tevens kijken we vooruit, stellen we 9 juni
doelen voor komend schooljaar en maken de jaarplanning.
De kinderen hebben deze ochtend vrij.
15-18 juni
23-24 juni
Ellen Neppelenbroek
Maandag 7 juni start Ellen weer in unit 2.4. Tot aan de zomervakantie zal Ellen 1 juli
2 juli
op maandag en dinsdag werken in de unit en Mieke blijft op woensdag en
donderdag. Ellen Rippe blijft samen met Cynthia op vrijdag in deze unit
werken.
Op deze wijze zorgen we voor een goede overdracht, waarbij Ellen op een
goede manier weer in de unit kan groeien en Mieke kan zorgen voor een
goede overdracht aan Ellen en aan de collega voor komend schooljaar.
Maandag 7 en dinsdag 8 juni zijn zowel Ellen als Mieke in de unit.

evaluatieplanningsvergadering
kinderen vrij
schoolkamp groep 8
oriëntatiegesprekken
VO unit 4.7
Rapport unit 1 en 2
Rapport unit 3 en 4

Formatie
Helaas kunnen we in deze nieuwsbrief nog geen mededelingen doen over de formatie voor komend schooljaar.
Dit is nog onderwerp van gesprek op de evaluatie-planningsvergadering van woensdag 9 juni a.s. Zodra het
formatieplaatje rond is, zal dit in een speciale nieuwsbrief bekend worden gemaakt.
Eindtoets
De kinderen van unit 4.8 hebben de IEP eindtoets gemaakt. Zij hebben de toets naar verwachting gemaakt.
Er zijn geen kinderen die n.a.v. de score en heroverweging een hoger advies hebben gekregen.
We zien dat school bij alle vakgebieden op 1F niveau (Functioneringsniveau) boven het landelijk gemiddelde zit.
Binnen Taalverzorging scoort school ruim boven het 2F niveau.(Streefniveau). Op het gebied van lezen scoort school
net onder het streefniveau van 2F. Onze ambitie is om ook deze score boven het landelijk gemiddelde te krijgen.
Bij Rekenen zien we bij het streefniveau (1S) dat we ook hier net iets onder het landelijke gemiddelde scoren. Ook
hier wil school de score boven dat gemiddelde krijgen.
Bovenstaande verbeteringen zijn ook onderwerp van gesprek op de evaluatie-planningsvergadering en het
verbeterplan m.b.t. de NPO (Nationaal Plan Onderwijs) gelden. ( de subsidie die het ministerie uit gaat geven i.v.m.
de Corona-achterstanden)
Schoolscan en NPO (Nationaal Plan Onderwijs) gelden
School is begonnen met het maken van de schoolscan. Deze scan is nodig om zicht te krijgen op vermeende
achterstanden door de schoolsluitingen vanwege Corona. De scan is de basis waarop een plan van aanpak wordt
opgesteld. De NPO-subsidie is alleen voor de komende twee schooljaren. Het doel van school is om zowel korte
interventies op te zetten waarmee hiaten kunnen worden weggewerkt, als interventies die juist effect hebben voor
de langer termijn. Bijvoorbeeld nascholing op een effectieve wijze van instructie en opleiding van een
rekenspecialist. Dat heeft een blijvend effect wanneer de subsidie is gestopt.
Scholen kunnen kiezen uit bewezen effectieve interventies ( menukaart). Het team en de MR zijn nauw betrokken bij
dit proces en de MR heeft instemmingsrecht op de door school voorgestelde interventies.

Schoolreisje
Donderdag 1 juli gaan de kinderen van uit 3 en unit 4.7 op de fiets naar Avonturenpark Hellendoorn. Door de
versoepeling van de richtlijnen is het gelukkig weer mogelijk om hier naar toe te gaan.
We wensen de kinderen een heel plezierige dag toe!
Schoolkamp
Dinsdag 15 juni vertrekken de kinderen van unit 4.8 op de fiets naar hun schoolkamp-locatie. Zij mogen gelukkig
weer op schoolkamp. Met de scouting Nederland en de gemeente Lochem zijn duidelijke afspraken gemaakt. Wij
vinden het erg fijn dat de kinderen op schoolverlaterskamp mogen en wensen hun dan ook nu alvast heel veel
plezier.
Als begeleiding gaan Niek Nikamp en Niña Venneman mee. Dit betekent dat unit 4.7 deze 4 dagen een invaller
krijgen.
Schoolzwemmen
Maandag 14 en 28 juni gaan de kinderen van unit 3 weer schoolzwemmen. Zij gaan met de bus, maar zij in de bus
gescheiden van elkaar. Met de busmaatschappij wordt nog doorgesproken of de kinderen wel of geen mondkapje op
moeten. Fijn dat de kinderen op de valreep van het schooljaar nog twee zwemlessen kunnen krijgen.
Onderwijs-leerorkest
Maandag 31 mei klonk er weer lekker veel muziek in de school. De docenten van het onderwijs-leerorkest gaven aan
de kinderen van groep 5 en 6 les op een instrument. De kinderen krijgen 5 lessen op dat instrument.
Volgend schooljaar zal het onderwijs-leerorkest naar verwachting weer op de ‘normale’ wijze hun muzieklessen
komen geven.
YU man race
Vrijdag 11 juni krijgen de kinderen i.p.v. een
schoolsportdag een YU MAN RACE
aangeboden.
Deze dag komt de YOU MAN RACE SCHOOL
TOUR op school.
Op het schoolplein wordt een parcours
uitgezet met vijf leuke obstakels. Voor de
onderbouw is het vooral FUN, maar voor de
bovenbouw biedt het ook uitdaging. Ieder kind
krijgt een persoonlijk YU MAN RACE diploma
met zijn of haar naam en voor de bovenbouw
ook de tijdregistratie, want de snelste jongen
en het snelste meisje van de bovenbouw
winnen een WILDCARD voor de finalewedstrijd; de YMR KIDS OBSTACLE RUN.
Dus kinderen trek deze dag lekkere sportieve kleren aan en veel plezier tijdens deze obstacle-run.

OZO
Esmoreit heeft een start gemaakt met ‘OZOverbindzorg Jeugd’ voor leerlingen die,
(tijdelijk) meer aandacht of zorg nodig hebben voor een goede ontwikkeling. Dit is een
uitnodiging om hieraan deel te nemen.
Wat is OZOverbindzorg Jeugd?
OZOverbindzorg Jeugd is een Persoonlijke Communicatie Omgeving voor ouders (of wettelijk vertegenwoordigers),
waarin je samenwerkt in een online netwerk rondom je kind.
Hoe zorg je ervoor dat jouw kind de juiste hulp krijgt
Als jouw kind meer aandacht of zorg nodig heeft, wordt het netwerk van mensen die hulp bieden groter. Dat
kunnen mensen zijn die thuis of op school extra hulp geven aan je kind.
Of ondersteuning geven aan jou, als ouder, in de opvoeding van je kind.

Ieder kind is anders, elke situatie is anders en vraagt om een andere inzet van passende hulp. Als ouder houd je
graag het overzicht in wie er bij jouw kind betrokken is. Je wilt laten horen wat jij belangrijk vindt, wat jouw kind
nodig heeft of wat je als ouder zelf kan of nodig hebt.
Dit vraagt om een vorm van samenwerken, waarin jouw kind én jij als ouder het vertrekpunt zijn.
Samenwerken en doen wat werkt voor jouw kind
Om jouw kind passende hulp te geven is een goede samenwerking nodig tussen alle betrokkenen rondom jouw
kind. Niemand kan dit alleen. Een sterke verbinding is gewenst. Tussen jou, als ouder of wettelijk
vertegenwoordiger en de leerkracht en deskundigen uit het onderwijs, de kinderopvang en jeugd(gezondheid)zorg.
Ook het persoonlijk netwerk van jouw kind (bijv. grootouders, leider voetbal) is hierbij nodig.
Hoe?
Deze verbinding kan tot stand komen via OZOverbindzorg. In de gemeente Raalte zijn goede ervaringen opgedaan
met dit online communicatie platform. De samenwerking rondom mensen met een zorgvraag is verbeterd sinds
het gebruik van OZOverbindzorg.
Maatwerk
OZOverbindzorg Jeugd is een oplossing die maatwerk vraagt. Hoewel het voor iedereen werkbaar moet zijn, staat
het belang van jouw kind voorop. Als ouder heb je veel ervaring in de omgang met jouw kind. Het is belangrijk om
hierover je stem te laten horen, mee te denken en mee te beslissen. Over wat jij waardevol vindt in de
ontwikkeling van jouw kind, of wat jezelf nodig hebt in de ondersteuning in jouw rol als ouder.
Belangrijke rol voor ouders
Als ouder krijg je een belangrijke rol in ‘OZOverbindzorg Jeugd’.
Deelname gaat als volgt:
1. Je wordt gevraagd voor deelname of je meldt aan bij de intern begeleider van De Esmoreit, Ellen
Woertman
2. Zij vragen jou om toestemming voor het invoeren van persoonsgegevens in OZOverbindzorg
3. Hierna volgt de inschrijving van jouw kind in OZOverbindzorg
4. Je kan nu zelfstandig het online netwerk van jouw kind beheren
5. Je wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een korte training om te leren hoe je OZOverbindzorg Jeugd
kan gebruiken.
Dit kan via een Webinar, inschrijven kan via de site:
https://www.ozoverbindzorg.nl/2-hoe-houd-ik-grip-op-mijn-zorg/
Waarom online communiceren in OZOverbindzorg over jouw kind?
•
Je hebt overzicht van iedereen die betrokken is bij jouw kind
•
Je hebt inzicht in alle informatie die gedeeld wordt over jouw kind
•
Iedereen ontvangt dezelfde informatie over jouw kind
•
Er wordt mét je gepraat en jij kan aangeven wat belangrijk is voor jou en je kind
•
Er wordt samengewerkt tussen professionals die bij verschillende instanties werken
•
Iedereen is beter op de hoogte over wat jouw kind ontvangt aan hulp en zorg
•
Het voldoet aan de veiligheid en privacy eisen, (AVG en ISO,NEN).
Zie privacy statement www.ozoverbindzorg.nl
Meer informatie?
Heb je vragen over OZOverbindzorg Jeugd? Of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met de leerkracht of Ellen Woertman (adj/IB-er van de Esmoreit) of Marieke Willems van
OZOverbindzorg.
Telefoon: 06-11354251
marieke@ozoverbindzorg.nl

