maandag 21 november 2022
Betreft: Vertrek Nienke Koenjer
Beste ouder(s), verzorger(s),
‘Na twintig jaar Esmoreit wil ik nu gaan onderzoeken welke scholen of wat voor soort onderwijs
nog meer bij mij passen.’
Een quote uit het gesprek met Nienke Koenjer. In dit gesprek gaf zij aan dat zij graag op onderzoek uit
wil gaan betreffende soorten van onderwijs en scholen, kortom een vervolg van haar loopbaan. Een
logisch vervolg op het proces van nadenken over je carrière, je eigen ontwikkeling en ambities.
Nienke wil graag de periode januari t/m juli 2023 gebruiken om op veel verschillende scholen in te
vallen en deze daardoor te leren kennen. Aan het eind van dit schooljaar heeft zij dan zicht op de
beschikbare vacatures en haar voorkeuren voor scholen.
Zij heeft daarom gevraagd om plaatsing in de invalpool direct na de Kerstvakantie.
School heeft haar medewerking toegezegd, mits er dan een nieuwe collega op Esmoreit is benoemd.
Zo niet, dan blijft Nienke totdat die nieuwe collega op Esmoreit begint.
School stimuleert talentontwikkeling bij kinderen en bij het personeel. De keuze van Nienke om zich
verder te ontwikkelen wordt daarom ook gesteund. Het is mooi en goed dat collega’s zich blijven
ontwikkelen, hun wensen onderzoeken en daardoor keuzes durven maken.
Het betekent ook voor school een nieuwe ontwikkeling. Uitbreiding van uren voor een collega of een
nieuwe collega met zijn of haar eigen ideeën en inbreng.
School houdt graag alle opties open om de beste keuze voor Esmoreit te maken. Met PON (de
organisatie die vervangingen regelt) is overleg geweest over geschikte nieuwe collega’s. Vanuit PON
zijn er enkele collega’s geweest die contact hebben gezocht met school voor een oriënterend
gesprek. Daarnaast wordt uiterlijk woensdag 23 november de vacature zowel intern als extern
gepubliceerd.
We verwachten de procedure voor de Kerstvakantie te kunnen afronden. Zodra school een nieuwe
collega heeft gevonden, zullen wij u informeren en zal onze nieuwe collega zich aan u voorstellen. Tot
die tijd blijft Nienke werkzaam op Esmoreit.
Uiteraard informeren wij u tijdig over de wijze waarop wij Nienke uitzwaaien.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet
Ellen Woertman, adjunct-directeur
Edwin Buse, directeur

