Raalte, vrijdag 17 april 2020
Geachte ouder(s), verzorger(s)
Het aantal leerlingen op Esmoreit daalt, dit heeft tot gevolg dat er minder formatie beschikbaar is.
Ondanks dat de directie uren heeft ingeleverd door ook te werken op een andere school van
mijnplein, heeft de daling van het leerlingaantal tot gevolg dat volgend schooljaar een collega niet
meer op Esmoreit werkt maar op een andere school van mijnplein.
Daar is een grondige procedure aan vooraf gegaan.
In januari heeft de directie met alle leerkrachten gesproken over eventueel werken op een andere
school. Deze gesprekken gaven helaas geen inzicht en daardoor geen gegronde argumenten voor
vrijwillige mobiliteit van een collega. Daarna heeft school de procedure onvrijwillige mobiliteit
gevolgd.
Consequentie hiervan is dat Ineke Kemper volgend schooljaar niet meer op Esmoreit werkt.
Dat is voor zowel Ineke als voor school heel erg jammer. Ineke heeft echt moeten wennen aan het
idee dat zij volgend schooljaar niet meer bij ons zal werken. Zij werkt al haar hele onderwijscarrière
op de Esmoreit en is zeer betrokken bij onze school, het dorp, de kinderen en de ouders.
Daarbij is zij ook een zeer goede en creatieve leerkracht die pedagogisch en didactisch sterk is en
daarmee zorgt voor een klimaat waarin de kinderen volop kunnen groeien in hun ontwikkeling,
kennis en vaardigheden.
Op dit moment zijn de personele ontwikkelingen binnen mijnplein in volle gang en is nog niet bekend
op welke school Ineke komend schooljaar gaat werken. Zodra dat bekend is, zullen wij u hierover
informeren.
Door de Coronacrisis en de genomen maatregelen hebben we op dit moment nog geen goed zicht op
de wijze waarop en wanneer wij Ineke gaan uitzwaaien. Maar dat zij een mooi afscheid van Esmoreit
en Luttenberg gaat krijgen, dat staat natuurlijk vast!
U wordt hierover nog geïnformeerd.
Wij weten zeker dat de school, het team, de kinderen en de ouders van de school waar Ineke gaat
werken zeer blij mogen zijn met haar als collega en leerkracht!
Ik hoop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u die
gerust aan mij stellen.
Met vriendelijke groet
Namens het team Esmoreit
Edwin Buse

