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Wat kunt u lezen in deze Parkpost 
Belangrijk bericht over de Avond4Daagse 

Vanuit de MR 

Studiedag 7 juni  

 

Belangrijk bericht over de Avond4Daagse 
Vanaf volgende week wordt de Avond4Daagse ook weer in Hillegersberg georganiseerd. De 

communicatie hierover is echter niet goed bij ons aangekomen, waardoor wij geen schoolbrede 

inschrijving hebben georganiseerd. We hebben inmiddels contact gehad met de organisatie. 

De leerlingen kunnen zich nog wel individueel inschrijven, er kan helaas niet ingeschreven 

worden via school. In de speeltuin 110-Morgen kan er nog t/m zondag 29 mei ingeschreven 

worden voor € 6,- of op maandag voor aanvang van de vierdaagse voor € 7,50. 

Deze wandelaars  ontvangen van de organisatie ook iets te drinken of een appeltje onderweg 

en uiteraard op de laatste avond een medaille.   

Hieronder vindt u verdere informatie zoals wij deze in de afgelopen dagen hebben ontvangen. 

We vinden het heel jammer dat we dit jaar niet vanuit school mee zullen doen. Alle leerlingen 

en ouders die wel mee gaan lopen wensen we heel erg veel plezier!  

 

Agenda:  
 
26 en 27 mei:    Hemelvaart en vrije dag voor alle leerlingen 
30 mei tot en met 1 juni:  Schoolfotograaf 
3 juni:     Schoolreis groep ½ 
6 juni:     Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij 
7 juni:     Studiedag; leerlingen vrij 
10 juni:    Schoolreis groep 3 tot en met 8 
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Vanuit de MR 

Dinsdagavond 19 april is de MR, na veelal digitaal vergaderd te hebben, weer fysiek 

bijeengekomen. In onze vorige update (februari) vroegen wij u een Survey in te vullen. Mocht u 

dit gedaan hebben, willen wij u bedanken voor de input! De uitkomsten van deze peiling lopen 

sterk uiteen en zijn niet in één, twee of drie zinnen samen te vatten. De woorden 'zichtbaarheid', 

'meer enquêteren' en 'oog hebben voor de zwijgende meerderheid' vormen voor nu de kern. We 

zullen de uitkomsten in kleiner comité analyseren om u van meer inhoudelijke informatie te 

kunnen voorzien. Een schematische weergave van de input kunt u voor het eind van het 

schooljaar van ons verwachten. 

Eerder heeft u kunnen lezen dat de schooltijden i.c.m. de TSO een terugkerend agendapunt van 

de MR is. Het thema 'schooltijden' is voor komend schooljaar geparkeerd en op dit moment 

zoomen wij in op de kwaliteit van de TSO. 

Tot slot is het onderwerp lesuitval onder de aandacht gebracht. Ondanks het feit dat de piek van 

COVID-19 achter ons lijkt te liggen, is het probleem van langdurig zieke leerkrachten, collega's 

met 'gewone' griep en het lerarentekort nog niet opgelost. Naar aanleiding van de vorige 

vergadering heeft er een brainstormsessie plaatsgevonden met een aantal MR-leden en directie 

betreft de opvang van klassen bij afwezigheid van de leerkracht. Het verdelen van klassen en het 

inzetten van Norlandia medewerkers is besproken. Ook het inzichtelijk maken van de lesuitval 

per klas per jaar kan ons handvatten geven. Helaas is de realiteit nog steeds dat er klassen naar 

huis gestuurd moeten worden, omdat er gewoonweg geen leerkracht beschikbaar is. 

Desalniettemin willen wij nogmaals benadrukken dat er iedere ochtend met man en macht aan 

wordt gewerkt om de lesuitval tot het minimum te beperken. 

De notulen zullen binnenkort op de Basisschoolapp te vinden zijn onder het kopje ''nieuws''. De 

eerstvolgende MR-vergadering staat gepland op donderdag 16 juni. Wilt u voor deze 

vergadering een agendapunt aandragen? Wij zijn persoonlijk dan wel via e-mail benaderbaar: 

medezeggenschapsraad@bsp16hoven.nl 

 

Studiedag 7 juni 2022 

Op dinsdag 7 juni is er een studiedag voor alle medewerkers van Park16hoven. Die dag blikken 

wij terug op schooljaar 2021-2022 en kijken wij vooruit naar 2022-2023. We analyseren en 

evalueren de opbrengst van de door het team gestelde doelen, waarna we met elkaar bespreken 

welke speerpunten gelden voor het komende schooljaar en hoe we hier aan gaan werken. De 

input van deze dag wordt verwerkt in ons jaarplan 2022-2023. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.  

 

Met vriendelijke groet,  

Team Park16Hoven 
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