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Agenda:  

6 oktober   : start kinderboekenweek 

11 en 12 oktober  : tweedaagse team, kinderen vrij 

15 oktober   : start herfstvakantie, vrijdag vrij 
 

“Alles wat aandacht krijgt, groeit” 

Wat kunt u vinden in deze Parkpost 

• Informatie over de tweedaagse voor leerkrachten 

• Aangepaste kwaliteitskaart Corona voor ouders 

• Kinderboekenweek 

• Bericht vanuit de MR 

 

Het is 1 oktober en we zijn met elkaar 5 weken onderweg in het nieuwe schooljaar. 

De coronamaatregelen hebben alweer veel voeten in de aarde gehad en zijn nog 

altijd niet helemaal uit beeld verdwenen. We zijn heel blij dat we geen hele klassen 

meer in quarantaine hoeven plaatsen. Dat geeft wel veel rust en een goed 

perspectief voor de toekomst. De startgesprekken hebben plaatsgevonden en veel 

kinderen hebben goed duidelijk gemaakt waar dit schooljaar aan gewerkt gaat 

worden. In het MT hebben we het opgestelde jaarplan opgeknipt en verder 

uitgewerkt, waardoor de doelen die we hebben steeds concreter worden en we met 

elkaar de schouders er weer onder zetten voor dit schooljaar. De aankomende 

tweedaagse zal een boost zijn om dit schooljaar weer volle kracht vooruit te gaan. 

We gaan elkaar wel nodig hebben de komende jaren. Het tekort aan leerkrachten 

neemt ernstige vormen aan en op veel scholen is zelfs de basisformatie niet op 

orde. U mag van ons verwachten dat we er alles aan doen om de kinderen in geval 

van uitval van de leerkracht op schoolonderwijs te bieden, soms ontkomen we er 

echter niet aan om de kinderen een keer thuis op te laten vangen. Vervangen is 

niet altijd mogelijk en daarom zijn we superblij met onze superinvaller meester 

Aad, die al in 10 verschillende klassen heeft gestaan. Uit de survey, die de MR 

heeft gedaan, halen we hulp die ouders aan hebben geboden om korttijdelijke 

inval te regelen op de meest creatieve manier. Alvast dank daarvoor. De eerste 

concrete uitwerking is dat de vader van Celine wekelijks technieklessen verzorgt. 

Echt heel mooi en zeer waardevol. We vragen u wel oren en ogen open te houden 

voor leerkrachten, vooral onderbouw, die misschien wel op Park16Hoven willen 

komen werken. In samenspraak met de MR zullen we zoeken naar de beste 

oplossingen voor de kinderen. 

Paul  
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Informatie over de tweedaagse voor de leerkrachten 

Op 11 en 12 oktober is de school twee dagen gesloten, omdat we met het gehele 

team op een tweedaagse gaan. Tijdens deze tweedaagse zijn we met alle 

betrokkenen die werkzaam zijn op Park16Hoven in gesprek over hoe we met 

elkaar het verschil kunnen maken voor de kinderen, wie we als school, als 

leerkracht, als intern begeleider willen zijn en wat we daarvoor nodig hebben. 

Tevens gaan we in gesprek over de organisatiestructuur van de school. We 

hebben een grote school, waarbij taken en verantwoordelijkheden verschuiven. 

Hoe blijven we elkaar daarin zien, zodat we één school blijven, met een warm 

veilig klimaat voor iedereen in de school. Dat vraagt om duidelijke 

verantwoordelijkheden. Na de tweedaagse zullen we u een terugkoppeling geven 

over wat we met elkaar gedaan en besproken hebben. 

 

Aangepaste kwaliteitskaart Corona voor ouders 

Met deze parkpost ontvangt u ook de aangepaste kwaliteitskaart Corona voor 

ouders. In een behoorlijk lijvig document wordt beschreven op welke wijze wij op 

Park16Hoven de Coronamaatregelen vormgeven.  

U leest in deze kwaliteitskaart ook dat we nadenken over het weer verwelkomen 

van u als ouders in de ochtend. We willen de huidige situatie aangrijpen om op 

een verstandige manier ouders weer in de school te verwelkomen, zonder dat er 

een zeer grote hoeveelheid mensen in de school is. We onderzoeken, samen met 

de MR, op welke wijze het voor onze leerlingen, de leerkrachten en voor u als 

ouder voelt als een verwelkomende, veilige en prettige situatie.   

 

Kinderboekenweek 

Woensdag 6 oktober start de kinderboekenweek. Het thema dit jaar is:  

                                        “Worden wat je wil” 

Op woensdag 6 oktober kunnen de kinderen verkleed naar school komen in de 

kleding van het beroep dat ze willen worden. Op 13 oktober is er in de middag 

een boekenmarkt waar kinderen een boek kunnen aanschaffen. Tijden en overige 

zaken van de boekenmarkt krijgt u van ons nog te horen. 

De kinderboekenweek is een moment om stil te staan bij het belang van lezen en 

hoe leuk lezen kan zijn. We maken er ook een mooie week van. 

 

Bericht vanuit de MR 

Het nieuwe schooljaar is van start gegaan en ook de MR is weer, in een nieuwe 

samenstelling, bijeengekomen. Wij hebben afscheid genomen van enkele MR-

leden die we via deze weg nogmaals willen bedanken voor hun inzet en bijdrage. 

Daarnaast heten wij de nieuwe leden van harte welkom!  

 

In schooljaar 2021-2022 zal de MR uit tien leden bestaan. 

- Oudergeleding: 

Mathilde de Boer (voorzitter MR, moeder Hector 7D en Clemens 5D) 

Anneloes Vogelaar (moeder Taeke 6C en Yfke 3C) 

Pieter Verhagen (vader Timber 5A, Vesper 3A en Guusje 1/2H) 

Paul de Laat (vader Thije 1/2A, Siebe 1/2H en Fosse) 
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Leonie Welling (moeder Valerie 6B, Lucas 4D en Kate) 

- Personeelsgeleding: 

Myrthe Erkens (leerkracht groep 3C) 

Denise van Kronenburg (leerkracht groep 3D) 

Ghislaine Heij (leerkracht groep 4B) 

Charlotte Gret (intern begeleider groep 5 t/m 8) 

Kelly van As (leerkracht groep 5C) 

 

Als MR willen wij een proactieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het 

onderwijs en de verdere professionalisering van onze school. Wij zijn een orgaan 

waarin we zowel de belangen van de leerkrachten, als de belangen van de ouders 

behartigen. Allemaal met één doel: de ontwikkeling van de kinderen. 

Wij hebben een aantal vaste agendapunten waarover we instemming of advies 

geven. Dit zijn jaarlijks terugkerende zaken als het jaarplan, de studiegids of het 

veiligheidsplan. Daarnaast hebben wij voor het huidige schooljaar speerpunten 

gekozen die we via deze weg graag willen belichten: 

- Welzijn en veiligheid van de kinderen 

- Kwaliteit van onderwijs 

- Huisvesting 

- Ouderbetrokkenheid in combinatie met inloopmomenten voor de ouders 

- Schooltijden/TSO 

Mist u een speerpunt? Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties? Wij zijn 

persoonlijk dan wel via e-mail benaderbaar: 

medezeggenschapsraad@bsp16hoven.nl 

De vergaderingen van dit jaar staan gepland op: 13 oktober, 7 december, 20 

januari, 8 februari, 19 april en 16 juni. De notulen worden naderhand op de 

Basisschoolapp gezet. 

Hartelijke groeten, 

Leden van de MR 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Team Park16Hoven 
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