
 
 
 
   
 

 
 

Esmoreit 
Vragenlijst sociale veiligheid en leerlingtevredenheid 
Elk jaar monitort de school hoe de kinderen  van groep 6 t/m 8 hun sociale veiligheid ervaren. De resultaten van deze 
vragenlijst gaan naar het bestuur van mijnplein en de onderwijsinspectie.  
Uit de antwoorden kunnen wij het volgende concluderen: 
De kinderen zijn tevreden over de school. Dit wordt zichtbaar met het totaalcijfer 8,7. 
Het meest tevreden zijn de kinderen over de hulp die de leerkrachten bieden als dat nodig is en dat zij duidelijk 
vertellen wat een kind goed of fout doet. Kinderen vinden het ook fijn en leuk op school en in hun eigen groep. 
Wij vinden het erg fijn dat de kinderen het fijn en goed bij ons op school hebben. Dat merken we aan het zeer lage 
aantal incidenten die er op school tijdens de pauzes zijn, de ontspannen wijze waarop kinderen met elkaar en met de 
leerkrachten omgaan. 
 
Formatie, inzet NPO gelden en werkdrukmiddelen 
Op dit moment zijn wij bezig met de formatie voor komend schooljaar. Ook bespreken wij met elkaar de inzet van de 
werkdrukmiddelen en de NPO-gelden. We evalueren de inzet van dit schooljaar en bepalen hoe wij die gelden 
komend schooljaar in gaan zetten. 
Duidelijk is in ieder geval dat de inzet van een vakleerkracht gym, native speaker Engels in unit 3 (5/6)en 4 (7/8) en 
een muziekdocent zowel de kinderen als de leerkrachten erg goed bevalt. De kinderen krijgen deze vakken goed 
aangeboden en de leerkracht heeft gedurende die uren tijd voor voorbereiding, administratie etc.  
De NPO-gelden zijn dit schooljaar ingezet door een extra leerkracht (Maaike Vloedgraven) aan te stellen. Zij heeft 
kinderen apart begeleid en ook ondersteuning in de units gegeven. We hebben de inzet van Maaike en de wijze 
waarop zij ondersteuning en begeleiding inzet als fijn en ondersteunend ervaren. Ook zijn er extra chromebooks 
aangeschaft, zodat elk kind een eigen chromebook heeft.  
De evaluatie en ideeën m.b.t. de inzet van bovenstaande wordt met de MR besproken. Zowel voor de inzet van de 
werkdrukmiddelen als de NPO-gelden heeft school de instemming nodig van het personele geleding van de MR ( de 
PMR). Zodra dit in de MR (vergadering 14 juni) is besproken en vastgesteld, zal school alle ouders informeren over 
de groepsbezetting van komend schooljaar. Dat zal in week 25 ( 20-24 juni) zijn. 
 

 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 10 
dinsdag 24 mei 2022 
 

Algemene ouderavond 19 april 2022. 
We kijken terug op een mooie en actieve ouderavond. Marco Bastmeijer 
inspireerde de aanwezigen met zijn verhaal over VierKeerWijzer en zijn 
enthousiasme. Hij hield ons af en toe een mooie spiegel voor. 
Daarna gingen de ouders, leerkrachten, OR-leden en MR-leden met 
elkaar in gesprek over de organisatie van ‘werken in units’. In de groepjes 
onderzocht men de beelden die er bij eenieder waren en welke vragen er 
waren. Deze vragen werden genoteerd met de belofte dat elke vraag 
beantwoord zal worden. Dat gebeurt middels een eigen nieuwsbrief. 
 
De betrokkenheid was erg groot. Zelfs tijdens het afsluitende drankje 
bleef men met elkaar in gesprek over de onderwerpen van deze avond. 
We kijken terug op een mooie en betrokken avond. 

Belangrijke data 
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Tweede Pinksterdag 
kinderen vrij 
 
Schoolsportdag 
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 Buitenschoolse opvang 
  Kinderdagverblijf 
   Peuterwerk 



KOOS Doerak 
BSO Doerak: 
BSO Doerak stond de afgelopen weken in het teken van de playbackshow. We hebben samen het podium versierd 
met glitter en glamour. Er werden groepjes gemaakt en er werd hard geoefend. Van 4 tot en met 8 april was het dan 
eindelijk zover: de week van de optredens. Je werd aangekondigd met een microfoon en mocht echt op een podium 
dansen en playbacken voor de andere kinderen. Als je dans was afgelopen maakte je een buiging en kreeg je een 
groot applaus. Soms was het nog wel een beetje spannend, maar iedereen heeft eraan meegedaan! Nadien mochten 
alle kinderen stemmen en kwam er een winnaar uit die een mooie beker won! De foto van de winnaar verdiend een 
mooie plek aan onze muur. De week erna werden er troostprijsjes uitgedeeld voor iedereen die had mee gedaan. 
Volgend jaar komt de playbackshow weer terug. Wie wordt dan de winnaar??? 
 
Kinderdagverblijf Doerak: 
Eind mei gaan we de speelplaats bij Kinderdagverblijf Doerak aanpakken, waar ook de peuterwerk kinderen en unit 
1-2 gebruik van maken. Deze sluit straks mooi aan bij het groene schoolplein. We krijgen o.a. een grote zandbult met 
een houten trapje en glijbaan, lage schommels en een vaste baby-box. Maar voor het zover is moet er nog wel veel 
werk verzet worden. Het kan daarom dus zijn dat jullie tijdens het brengen en halen enige hinder zullen ondervinden 
van de hoveniers die aan het werk zijn. We doen ons best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen en hopen dat 
de werkzaamheden met twee weken klaar zullen zijn. En dan: spelen maar! 
 

 
Wandel3daagse 
Doe gezellig mee met de wandel3daagse! 
Op dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 juni 2022 organiseert Stichting Sportbelangen Luttenberg weer een 
Avond wandel-3-daagse. Iedereen kan drie avonden een route lopen rond de 5 of 10 kilometer door en rond 
Luttenberg. De routes zijn elke avond anders en komen langs de mooiste plekjes in onze omgeving. De start is bij 
Sporthal De Achterberg tussen 18.00 en 18.30 uur. 
Elke avond is er een tussenstop, waar een gezond tussendoortje wordt uitgedeeld. Er wordt geen 
drinken uitgedeeld. 
 
Als je drie avonden meeloopt ontvang je een herinnering. 
De kosten zijn eenmalig € 4,- per persoon voor kinderen van 4 t/m 15 jaar. Volwassenen betalen € 6,- per persoon 
voor drie dagen of € 4,- per persoon voor 1 avond. Inschrijving gebeurt dit jaar online via inschrijven.nl. De link hier 
naartoe is te vinden op www.sporthalluttenberg.nl/activiteiten/wandeldriedaagse 
De startkaarten worden de 1e avond voor iedereen klaargelegd.  
Deelname is geheel op eigen risico. Ouders zijn verantwoordelijk voor de kinderen. Wilt u als begeleider meelopen 
dan kunt u zowel voor uw kinderen als uzelf in 1 maal de inschrijving en betaling verzorgen, wel zo makkelijk! 
Heb je vragen over de wandel3daagse of het inschrijven, benader dan één van de bestuursleden:  Jenny Hofman, 
Reinhard Lommers of Laris Noordegraaf.  
Hulp gezocht: Wil je graag meehelpen op één of meer avonden of in de voorbereiding dan komen we graag met je in 
contact. 
 
Veel wandelplezier gewenst! 
Jenny, Reinhard en Laris 

http://www.sporthalluttenberg.nl/activiteiten/wandeldriedaagse


 


