
 
 
 
 
 
Algemene informatie 
 
De Esch 
 
In de wijk “De Essen” ligt basisschool De Esch op een prachtige plek aan de rand van de 
wijk, bij het park en de kinderboerderij, omringd door een groot schoolplein. De Esch 
vormt samen met de Franciscus een onderwijsgemeenschap; FrEsKo. 
De Esch is een open katholieke school waar iedereen welkom is. Kinderen komen vanuit 
verschillende gezinnen en achtergronden en leren na te denken over hun houding t.o.v. 
geloof en maatschappij. Vanuit een katholieke traditie met respect voor ieders mening en 
overtuiging. 
 

Onze missie                   “Leren leren voor jouw toekomst” 
 
Wij willen kinderen begeleiden naar hun volwassenheid. De kinderen leren zelfstandig én 
samen te werken, kritisch te denken, creatief problemen op te lossen en beslissingen te 
nemen. We kijken naar de mogelijkheden van kinderen en sluiten hierbij aan. Er wordt 
gewerkt aan de 21-eeuwse vaardigheden die kinderen in hun toekomst steeds meer 

nodig hebben: samenwerken, presenteren, ondernemen, onderzoeken en communiceren. 
We doen dit in een sfeervolle school met duidelijke afspraken. We zorgen voor een 
sociaal veilige leeromgeving door de pestaanpak M5.  
Onze kernwaarden zijn: respect, dynamiek, openheid, betrokkenheid en 
vertrouwen.  
Belangrijk is een doorgaande ontwikkeling, waardoor kinderen zoveel mogelijk op hun 
eigen niveau de basisschool kunnen doorlopen. We volgen de kinderen op sociaal-
emotioneel en op het gebied van het leren, zodat we tijdig kunnen bijsturen, zowel bij 
kinderen die zich vlot ontwikkelen als bij kinderen die iets meer tijd nodig hebben. We 
stellen samen met de leerkracht, interne begeleiders en externe deskundigen een 
speciale hulpprogramma’s op. Kinderen die meer aankunnen komen één keer per week 
een dagdeel bij elkaar en krijgen met gelijkgestemden een uitdagend programma op hun 
niveau aangeboden in de plusgroep. Dit resulteert in een fijne school met goede 
resultaten. 

We willen dat kinderen met plezier naar school komen en goed in hun vel zitten. Dit is 
nodig om tot optimaal (leren) leren te komen. We geven hiervoor o.a. de gelukslessen. 
We zijn ervan overtuigd dat kinderen heel goed in staat zijn te ontdekken wat ze willen 
en kunnen; in deze zoektocht willen wij ze begeleiden. Op deze manier laten we kinderen 
meer eigenaar worden van hun leerproces.  
Dit leren is niet alleen gericht op de vakken rekenen, taal en lezen, die belangrijk blijven, 

maar ook op de expressie- en creativiteitsvakken.  
 
Ouderparticipatie 
 
Voor de kinderen is het belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij school. Er moet een 
goede samenwerking zijn tussen school en thuis. Daarom hebben we regelmatig 
contactmomenten. Verder schakelen we ouders in om de school nóg leuker te maken. De 

ouderraad en de MR ondersteunen ons onderwijs op verschillende manieren. 
Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken, een informatiemap ophalen of 
contact opnemen met de directie van de school. 
 
Lidy Groeneveld-Brunninkhuis – directeur 
Gerry Nijenhuis – adj.-directeur  



 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
  


