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BEZOEK ONDERWIJSINSPECTIE
Op maandag 22 mei is de ESV de gehele dag
bezocht door twee inspecteurs van de
Onderwijsinspectie. Omdat onze school
deelneemt aan een pilot, werd het nieuwe,
uitgebreide toezichtskader gehanteerd, dat
naar veel meer kwaliteitsaspecten kijkt dan het
oude kader.
Dit toezicht zal pas vanaf augustus 2017 op alle
scholen worden toegepast.
De school is beoordeeld op tien
kwaliteitsgebieden, zoals onder andere
leerstofaanbod, veiligheid, opbrengsten,
didactische kwaliteiten, leerlingzorg en
kwaliteitszorg. Van te voren hebben we een
document ingestuurd, waarin we uitvoerig
hebben uitgelegd waarmee we bezig zijn op de
ESV. Hierin waren ook testimonials van
leerkrachten, kinderen, ouders, de gemeente
en VO-scholen opgenomen. Op de dag zelf
hebben we de inspecteurs een presentatie over
de school in beeld en geluid voorgeschoteld,
waarin activiteiten door de kinderen waren te
zien.
Naast bezoeken aan de groepen, waarin lessen
werden geobserveerd, hebben de inspecteurs
met kinderen, ouders, directie, interne
begeleider en teamleden gesproken. Aan het
eind van de dag deelden ze in een presentatie
hun bevindingen met ons. Het nieuwe
toezichtskader kent niet, zoals voorheen een
oordeel onvoldoende of voldoende, maar heeft
een breder spectrum: zeer zwak – onvoldoende
– voldoende of goed.
Tot onze vreugde kreeg de ESV het hoogst
mogelijke oordeel, GOED, van beide
inspecteurs. Ze gaven aan dat deze kwalificatie
nog maar weinig was gegeven. Ze loofden
verder de samenwerking tussen ouders,
kinderen en school. We zijn natuurlijk heel trots
met het behaalde resultaat en blijven ons best
doen om van de ESV een nog betere school te
maken!

PERSONELE ZAKEN
Juf Marlinde keert na haar zwangerschapsverlof
terug op school en wel op woensdag 14 juni. Zij
hervat dan haar werkzaamheden. Juf Roeli is
vrijdag 9 juni voor het laatst; we danken haar voor
bewezen diensten in de groepen 3 en 4 gedurende
vele maanden!
We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor
het komende schooljaar. Over de details zullen we
u tijdens de ALV op de hoogte brengen. Dan wordt
ook de groepsbezetting voor 2017-2018 bekend
gemaakt.
UITNODIGING ALV WOENSDAG 21 JUNI AS
Het bestuur van de Enschedese Schoolvereniging
nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering
op woensdag 21 juni aanstaande om 20.00 uur. De
agenda en bijgehorende stukken volgen
binnenkort.
GEZOCHT: LID COMMISSIE VAN TOEZICHT
In verband met het aftreden van een lid van de
CvT komt er in juni 2017 een plek beschikbaar in
de Commissie van Toezicht (CvT) van de ESV. Wij
zoeken een lid met onderwijskundige affiniteit.
De CvT heeft als taken het toetsen van de
financiële jaarrekening en het gevoerde beleid (de
inhoudelijke controle gebeurt door de accountant).
Ook houdt de CvT toezicht op het bestuur op grond
van de Code Goed Bestuur in het Primair
Onderwijs. Jaarlijks brengt de CvT advies uit aan
de ALV t.z.v. de financiële taken en doet verslag
over de uitvoering van de toezichtstaken.
De CvT bestaat uit 3 leden die elk voor 3 jaar
aantreden. De CvT vergadert circa 3 keer per jaar
met het bestuur en komt daarnaast enkele malen
per jaar bijeen voor onderling overleg.
Voor vragen kun je contact opnemen met een van
de commissieleden: Ralph Hoogerhuis (0642201000) of Victor-Jan Leurs (06-22380566). Als
je je beschikbaar wilt stellen, ontvangen we graag
voor 10 juni a.s. je reactie per mail op:
ralph.hoogerhuis@home.nl

RAPPORTEN
Wilt u ervoor zorgen dat het rapport (indien dit
nog in uw bezit is) per omgaande bij de
groepsleerkracht ingeleverd wordt?
ACTIVITEITENAGENDA
07/06 ESV Lustrum - Circus
08/06 ESV Lustrum – Creatieve dag
09/06 ESV Lustrum – Sportdag
09/06 ESV Lustrumfeest voor ouders en
leerkrachten

ACTIVITEITENAGENDA (vervolg)
10/06 ESV Lustrumlunch 12.00-14.00 uur voor
(oud-)leerkrachten en –bestuursleden
10/06 ESV Lustrumreünie 14.00-17.00 uur voor
oud-leerlingen, -leerkrachten en –
bestuursleden
14/06 Spreekuur maatschappelijk werk
19/06 Tienminutengesprekken
20/06 Tienminutengesprekken
21/06 Algemene Ledenvergadering

PINKSTER PRET MARKT

Wat 3 jaar geleden begon als een 'gewone' kleedjesmarkt is inmiddels uitgegroeid tot een ware Pinkster
Pret Markt! Op 2e Pinksterdag 5 juni wordt er in het Lonnekerbleekpark, gelegen rondom bistro Het
Vrijdag tussen de Lonnekerspoorlaan en de Steenbeltweg, weer van alles georganiseerd. Vanaf 9 uur
mag je je kleedje neerleggen om spulletjes te verkopen. Aanmelden is niet nodig. Liever een kraam?
Meld je dan aan via roombeekverbindt@gmail.com. De kosten voor een kraam bedragen € 15. Er is een
beperkt aantal kramen beschikbaar.
Er zijn heel veel activiteiten voor kinderen: een stormbaan, springkussen, schminken, een Rad van
Fortuin enz. De kinderen kunnen voor een klein prijsje deelnemen aan alle activiteiten. Nog goedkoper is
de aanschaf van de stempelkaart, want dan is één activiteit of versnapering gratis. Tussendoor zin in
iets lekkers? Er is gedacht aan verschillende hapjes en drankjes, zoals hamburgers, braadworsten,
tosti’s, suikerspinnen, ijs en popcorn.
Brasserie het Vrijdag is die dag ook geopend.
Tot ziens op maandag 5 juni!
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