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Nieuwsbrief 14
Personele ontwikkelingen
Ook volgend schooljaar hebben we nog te maken met de gevolgen van het
dalende leerlingaantal. Met 162 leerlingen krijgt de school een bekostiging
voor 7 groepen. Dit betekent dat school ook voor komend schooljaar
personeel in de onvrijwillige mobiliteit heeft moeten plaatsen.
Ook nu is dat conform de procedure beschreven in het ‘protocol onvrijwillige
mobiliteit’ gedaan.

vrijdag 18 juni 2021

Belangrijke data
15-18 juni
23-24 juni
1 juli
2 juli
6 juli

schoolkamp groep 8
oriëntatiegesprekken
VO unit 4.7
Rapport unit 1 en 2
Rapport unit 3 en 4
Afscheidsavond
schoolverlaters
Uitzwaaien
schoolverlaters
12:00 uur start
zomervakantie

De interimopdracht in Olst van Ellen Woertman en Edwin Buse eindigt aan het
7 juli
eind van dit schooljaar. Beiden hebben bij het bestuur aangegeven, dat zij in
de onvrijwillige mobiliteit gaan en daardoor niet meer voor de oude uren op
Esmoreit terugkomen. In praktijk betekent dit, dat vanaf 1 augustus 2021,
zowel Ellen als Edwin een werktijdfactor van 0,5 (tweeëneenhalve dag) op de
Esmoreit hebben. En dat zij samen voor 0,7 in de onvrijwillige mobiliteit
komen.
Samen hebben zij nu drie dagen directie, Edwin tweeëneenhalve dag en Ellen een halve dag. Daarnaast is Ellen nog
twee dagen IB-er. Hiermee zijn de directie-uren passend bij de huidige schoolgrootte.

Daarnaast bleek er nog een collega voor 0,4 in de onvrijwillige mobiliteit te komen. De procedure volgend kwam
school uit bij Wout Koerhuis. Fijn voor Wout is, dat hij inmiddels een volledige baan geaccepteerd heeft bij
basisschool Adwaita in Deventer. Hij start hier volgend schooljaar en daarmee komt zijn wens, een volledige baan op
één school, gelukkig uit.
Ellen Woertman heeft met het bestuur van mijnplein en de beoogd directeur van de fusieschool in Olst ( fusie van
Aloysius, PWA en Willibrord) een matchingsgesprek gehad. Dit gesprek heeft ertoe geleid dat Ellen naast haar
adjunct-functie op de Esmoreit ook adjunct wordt op de fusieschool in Olst.
Ellen werkt volgend jaar daardoor tweeëneenhalve dag op Esmoreit en ook tweeëneenhalve dag op de fusieschool in
Olst. Wij zijn blij dat Ellen de collega’s in Olst kan blijven begeleiden en ondersteunen en samen met de beoogd
directeur een mooie nieuwe school kan en mag bouwen in Olst.
Het bestuur en Edwin Buse zijn nog in gesprek over een eventuele opdracht binnen het bestuur die hij komend
schooljaar, naast de tweeënhalve dag directie op Esmoreit, gaat uitvoeren. Op dit moment kunnen daar nog geen
mededelingen over worden gegeven. Naar verwachting zal dit in de volgende nieuwsbrief bekend worden gemaakt.
Komend schooljaar is er ook een nieuw gezicht op school te zien. Sam Phijffers uit Hellendoorn werkt volgend jaar
als wpo-student op Esmoreit. Sam is laatste jaars PABO student en mag komend schooljaar twee dagen per week
zelfstandig een groep lesgeven. We zijn heel blij met Sam en wensen hem, nu alvast, een heel mooi jaar bij ons op
school. Sam stelt zich hieronder even kort voor.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Sam Phijffers. Ik ben 21 jaar oud en kom uit Hellendoorn. Aankomend schooljaar
(2021-2022) mag ik afstuderen aan de pabo op Hogeschool KPZ. Tijdens mijn afstuderen zal ik
als WPO’er op donderdag en vrijdag voor de klas staan in unit 3.5.
Ik zie jullie volgend schooljaar!

Units.
Door de komst van Sam is het mogelijk dat we ook volgend schooljaar nog met 4 units kunnen werken. De jaren
daarna zal dat echt te krap zijn. De school krijgt, met het huidige leerlingaantal, immers vergoeding voor 7 groepen.
Dat betekent dat we volgend schooljaar vanuit de 4 units ons gaan ontwikkelen naar 3 units. Door te werken in 3
units kunnen we garanderen dat wij instructies aan kleinere groepjes kunnen aanbieden en hen zoveel mogelijk op
niveau kunnen begeleiden en lesstof kunnen aanbieden.
Hiervoor hebben we enkele studiedagen ingeroosterd en zijn we ook aan het onderzoeken hoe we de NPO gelden
hiervoor zo zinvol en duurzaam mogelijk kunnen inzetten. De inzet van de NPO-gelden (Nationaal Programma
Onderwijs) wordt met het team en de MR besproken.

Groepsbezetting schooljaar 2021-2022
Welke collega’s werken in welke unit?
Komend schooljaar zijn er nauwelijks personele wijzigingen m.b.t. de verdeling van leerkrachten over de units.
Samen met de collega’s en de directie is het onderstaande formatieplaatje tot stand gekomen. Dit is ook toegelicht
aan de MR.
UNIT 1

UNIT 2

UNIT 3

UNIT 4

PSZ, 1 en 2

3 en 4

5 en 6

7 en 8

dag

tijd

maandag

8.30-12.00 uur

Dyane

Kim

Nadine

Ellen N.

Nienke

Kirsten Niña Niek

12.15-14.15 uur

Dyane

Kim

Nadine

Ellen N.

Nienke

Kirsten Niña Niek

8.30-12.00 uur

Dyane

Kim

Nadine

Ellen N.

Nienke

Kirsten Niña Niek

12.15-14.15 uur

Dyane

Kim

Nadine

Ellen N.

Nienke

Kirsten Niña Niek

8.30-12.30uur

Ellen R.

Kim

Nadine odw

Ellen N.

donderdag 8.30-12.00 uur

Dyane

Larske/Kim*

Ellen R.

Larske/Ellen N.**

Sam-wpo

Rosalie Niña Niek

12.15-14.15 uur

Dyane

Larske Kim*

Ellen R.

Larske/ellen N.**

Sam-wpo

Rosalie Niña Niek

Ellen R.

Nadine

Sam-wpo

Rosalie Niña Niek

Sam-wpo

Rosalie Niña Niek

dinsdag
woensdag

vrijdag

8.30-12.00 uur Dyane***
12.15-14.15 uur

Nienke odw Rosalie Niña

*Kim werkt donderdag om de week op donderdag. De andere donderdag is Larske in unit 1.
**Ellen N. werkt elke donderdag 4 uur. Larske werkt om de week in unit 2
***Dyane heeft vrijdagochtend alleen de 5 jarigen.
Odw=om de week
De dagen dat Ellen Woertman en Edwin Buse op Esmoreit werken zijn:
Ellen Woertman: maandag, woensdagochtend, donderdag
Edwin Buse:
maandag, woensdag, donderdag
Engels en gym
Komend schooljaar starten we ook in unit 3 met Engels door een native speaker. Net als in unit 4 krijgen de kinderen
van unit 3 Engels van Liz Smink. De afgelopen jaren hebben wij ervaren dat door de lessen Engels van Liz de
kinderen beter in het Engels kunnen en durven te spreken, ook krijgen ze veel woorden en grammatica aangeboden.
Liz heeft de inhoud van haar lessen ook doorgesproken met het Voortgezet Onderwijs. Wij vinden het ook voor de
kinderen van unit 3 een mooie kans om deze lessen te krijgen.
Het rooster voor Engels en het gymrooster hebben we op elkaar afgestemd. De gymlessen geven we voortaan niet
meer aan de groepen maar aan de units. Op maandag worden deze lessen verzorgd door de unit-leerkrachten en op
woensdag door de vakleerkracht gym en een unit-leerkracht. Hierdoor hebben de kinderen een iets langere gymles
en kunnen ook de oudste van unit 1 weer op woensdag in de sprothal gymmen. Zij worden door de ouders naar de
sporthal gebracht en lopen samen met de leerkracht terug naar school.

Maandag
Tijd
08.30 tot 09.30
09.30 tot 10.30
10.30 tot 11.30

Gym
unit 4
unit 2
unit 3

Woensdag
Tijd
08.30 tot 09.30
09.30 tot 10.30
10.30 tot 11.30
11.30 tot 12.30

Gym
unit 1 oudsten
unit 3
unit 2
unit 4

zwemmen* 12.00-12.45
unit 3
*Unit 3 om de week zwemles. Indien zwemles, dan geen gym
Nieuwe vakleerkracht gym
De vakleerkracht Gym Kristel Meijer gaat komend schooljaar minder gymlessen geven en zich meer bezig houden
met school sportprojecten en evenementen binnen het Sportbedrijf en vanuit het sportakkoord. Hierdoor stoppen
haar gymlessen op de woensdag.
Sportbedrijf Raalte heeft al een opvolgster voor Kristel gevonden. De gymlessen worden vanaf komend schooljaar
gegeven door Willemijn van Heerde. Willemijn geeft momenteel gym aan de kinderen van de Vogelaar in Raalte en
wilde graag uitbreiding van uren. De woensdag was inpasbaar in haar rooster.
Woensdag 30 juni zal Kristel Willemijn voorstellen aan de kinderen en haar wegwijs maken in de sporthal. Dat is ook
de laatste werkdag van Kristel voor Esmoreit. Woensdag 7 juli gaat zij verhuizen en heeft zij daarvoor een verlofdag.
Schoolkamp groep 8
Dinsdag 15 juni zijn de schoolverlaters (unit 4.8) samen met Niek, Niñá en
Manuela op de fiets vertrokken naar de schoolkamplocatie.
De eerste dag was heel goed en zeer plezierig verlopen. Ook de avond was
heel gezellig. Na het spannende verhaal was het wel even griezelen in het bos,
waar ook nog enkele griezelige, spookachtige types rondwaarden. Na afloop
werd er met iedereen nog even gezellig nagezeten bij het kampvuur.
Ook de andere dagen zijn fijn
verlopen, het zwembad was
heerlijk, het klimbos avontuurlijk.
Het zelf koken verliep prima en
gezellig.
Vanmiddag rond 12.45 uur
kwamen de kinderen door een
haag van de andere kinderen en
ouders en onder applaus het schoolplein oprijden.
Zowel de kinderen als de leerkrachten kijken terug op een mooi, gezellig
en geslaagd schoolkamp.
Mijnpleinkinderen in actie
School heeft een verzoek ingediend voor een extra bijdrage vanuit de ‘mijnpleinkinderen in actie’
voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Dit ter extra ondersteuning van de actie van team
Luttenberg die de homeride (500 km) gaan fietsen op 26 en 27 juni a.s.
De steunstichting, zij gaan over de verdeling van de € 5000,-- heeft laten weten dat het geld over
vier verschillende goede doelen wordt verdeeld.
Dit betekent dat het Ronald McDonald Kinderfonds € 1250, -- krijgt.
De steunstichting maakt het bedrag rechtstreeks over. Op de mijnplein-lezing, woensdagavond 1
september, zullen de bedragen symbolisch aan de scholen worden overhandigd.

