
 

 
 
 
 
 
 

 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
U en de kinderen hebben dit jaar lang moeten wachten op de groepsbezetting voor volgend schooljaar. 
Door een aantal onduidelijkheden konden wij helaas niet eerder de groepsbezetting aan u melden. 
Hiervoor onze excuses. 
 
Maar……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door het dalend leerlingaantal gaan wij eind dit schooljaar afscheid nemen van Anouk Nijenhuis. 

Anouk gaat volgend jaar werken in Heeten en heeft daar een volledige baan. 

Door de interimopdracht in Olst heeft de directie enkele werkdagen ingeleverd op Esmoreit. Hierdoor 

kwam er wat ruimte en hoefde er niet nog een collega naar een andere school te vertrekken. 

 

Voor het komend schooljaar 2019-2020 zijn er enkele veranderingen m.b.t. de groepsbezetting.  
We zijn erin geslaagd om een rustig formatieplaatje te maken.  Een plaatje waarbij zowel aan de eisen die 
we onszelf hebben opgelegd, o.a. het aantal leerkrachten per groep, ondersteuning in de groepen, 
besteding van de werkdrukgelden als aan wensen van het personeel tegemoet is gekomen.   
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.   
 

Interim opdracht  
Net als dit schooljaar zijn Ellen Woertman en Edwin Buse, vanuit hun interimopdracht, ook komend 
schooljaar twee dagen per week werkzaam op de Willibrord school in Olst. 
De vaste dag dat beiden niet op Esmoreit zijn, is maandag. Daarnaast zullen zij of op dinsdag of op 
donderdag niet aanwezig zijn. Niek Nikamp krijgt, net als het huidige schooljaar, extra ambulante tijd en is 
hierdoor op maandag en dinsdag ambulant. Hij is op deze dagen het aanspreekpunt voor ouders en derden. 
Daarnaast zal hij enkele taken van de directie overnemen.  
We hebben het afgelopen jaar ervaren dat dit op Esmoreit goed is opgepakt. Uiteraard hebben Ellen en Edwin 
regelmatig een evaluatie met Niek en het team, zodat de verdeling, mocht dat nodig zijn, tijdig kan worden 
aangepast.   

Wilt u weten wie volgend 
schooljaar de juf of meester van 

uw kind(eren) wordt? 
 

Lees dan snel verder! 



De groepsindeling  

  instroom-1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Maandag 
Dyane Ineke Nadine Ellen N Nienke Rosalie Niña Kim  

Dyane Ineke Nadine Ellen N Nienke Rosalie Niña Kim  

Dinsdag Dyane Ineke Nadine Ellen N Nienke Rosalie Niña Kim  

  Dyane Ineke Nadine Ellen N Nienke Rosalie Niña Kim  

Woensdag Ellen R Ineke Nadine/Ellen N Ellen N Nienke  Rosalie Niña Kim  

Donderdag Dyane Ineke Ellen R Ellen N Maudy(wpo) Kirsten Niña Niek 

  Dyane Ineke Ellen R Ellen N Maudy(wpo) Kirsten Niña Niek 

Vrijdag Dyane Ineke Ellen R Maudy(wpo) Kirsten Niña Niek 

vrijdagmiddag         Maudy(wpo) Kirsten Niña Niek 

 

 Toelichting:  
• Doordat Niek Nikamp ouderschapsverlof opneemt, heeft Nienke Koenjer, een tijdelijke uitbreiding 

voor de woensdag. Hierdoor werkt zij komend schooljaar elke woensdag. 

• Kirsten de Jonge werkt woensdag om de week als opleider in de school op de Antonius. Dan begeleidt 

zij de studenten van die school. De andere woensdag is zij opleider op Esmoreit en begeleidt zij onze 

studenten.  

• Niña Venneman is met haar groep meegegaan naar groep 7. 

• Maudy Bergboer is vierdejaars PABO student en mag twee dagen zelfstandig les geven. Dit als laatste 

stap in haar opleiding. Maudy hebben wij na de sollicitatiegesprekken met enkele  kandidaten 

uitgekozen. In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar zal zij zich aan u voorstellen. 

• Groep 3 en groep 4 werken steeds meer samen. Maandag gaan zij samen gymmen en woensdag 

werken zij samen aan bijv. VierKeerWijzer en reken- en taalcircuits. 

Om de week hebben zij of begeleiding door Nadine en Ellen N. of door Ellen N. alleen.  

Doordat er in circuitvorm wordt gewerkt heeft de leerkracht een begeleidende rol en kan zij korte 

hulpinstructies geven aan kleine groepjes kinderen. Doordat de groepen deze dag niet samen naar de 

gym gaan, is er ook tijd voor Ellen om aan beide groepen groepsinstructie te geven. 

• Vrijdag heeft Ellen Rippe groep 3 en 4. De vrijdagochtend zal voornamelijk herhaling/verdieping van 

het geleerde van de week bevatten. Dat betekent voor Ellen dat zij de kinderen tijdens het zelfstandig 

werken in kleine groepjes of alleen begeleid. Daarnaast hebben de kinderen apart muziekles, zodat 

Ellen de kinderen als groep alleen heeft, voor een groepsinstructie.  

• Kim Prins is momenteel met zwangerschapsverlof. Haar verlof duurt tot 13 november. Op dit moment 

is nog niet bekend wie haar gaat vervangen. School is daarover met het Bestuur en PON (organisatie 

die de vervanging coördineert) in gesprek. Zodra dit bekend is zullen wij dit bekend maken. 

• Judith de Vries-Noordman blijft op vrijdagochtend muziek geven en Liz Temmink, als native speaker, 

blijft aan groep 7 en 8 Engels geven. 

 

 

We hopen u zo goed te hebben geïnformeerd.   
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directie.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
Ellen Woertman en Edwin Buse 


