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Goedemiddag allemaal, 

Ik wil deze parkpost openen met hoe blij ik ben dat ik in de ochtend weer regelmatig kinderen 

en ouders kan begroeten als ze naar school komen. Ik ben achter de schermen langzaam gaan 

bouwen om terug te kunnen keren en nu ben ik er weer 6 uur per dag. Het is heerlijk om jullie 

allemaal weer te zien en weer mee te kunnen werken aan Park16Hoven. Een herstelproces uit 

long-covid is langzaam en frustrerend, maar door de goede zorgen van mijn collega's, die de 

school een warm hart toe dragen is het toch weer een mooi jaar geworden. Een jaar waarin we 

met elkaar hebben moeten puzzelen hoe we de klassen bemenst konden krijgen. Wat tijdens de 

coronapiek niet altijd lukte, maar waar ouders dan weer insprongen. Een jaar waarin keihard 

is gewerkt om de kinderen van groep 8 voor te bereiden op het VO, met 2 corona-jaren in hun 

rugzak. En wat hebben die kids dat goed gedaan. Natuurlijk zijn er meer zaken belangrijk dan 

rekenen en taal, maar de eindtoets is supergoed gemaakt. In het jaarverslag, dat nu gedeeld is 

met de MR, kunt u dat t.z.t. allemaal teruglezen. Aan het einde van het jaar staan we nog voor 

een kleine uitdaging. Het gebouw aan de van der Duyn van Maasdamweg, waar groep 7 en 8 

komen, is nog niet helemaal klaar. Zoals altijd hebben we er vertrouwen in dat het goed komt, 

maar het zal wel weer op het nippertje zijn. We houden iedereen op de hoogte hoe het loopt.  

De formatie dicht krijgen in deze tijden van extreem tekort aan personeel (en we zijn niet de 

enige sector) was best weer een puzzel. Maar wederom gelukt. Hieronder kunt u lezen wanneer 

u verdere informatie kunt verwachten. 

Ik kijk uit naar komend schooljaar. Wellicht met wat minder corona-perikelen, waarbij we met 

de school met volle kracht vooruit kunnen en ons 2e lustrum kunnen gaan vieren. Hier hoort u 

ook binnenkort wat meer over. 

Paul Burghouwt  

 

Wat kunt u lezen in deze Parkpost 
Stappenplan voor delen van de groepsbezetting en indeling van de leerlingen instroomgroepen 

en groep 3 

Gesprekken met leerkrachten, groeiportfolio 

Wenochtend met nieuwe leerkrachten 

Terugblik op studiedag 

En ook: meidenvoetbal bij RCSV Zestienhoven 

Uitnodiging Kliederkerk 

Agenda:  
 
Donderdag 23 juni: Finales mini Finals in Ahoy  
Vrijdag 8 juli: Laatste schooldag, leerlingen om 12.00u uit, groeiportfolio mee groep 1-8 
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Stappenplan voor delen van de groepsbezetting, indeling van leerlingen uit de 
nstroomgroepen en groep 3.  
Deze week hebben wij met de betreffende ouders, verzorgers de indeling van de leerlingen die 

naar groep 3 gaan, gedeeld. Volgende week delen wij de indeling van de leerlingen in de 

groepen 1/2 en de gehele groepsbezetting van leerkrachten voor schooljaar 2022-2023.  

Hoewel het in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt niet gemakkelijk was, zijn we erg 

blij dat we kunnen zeggen dat voor alle groepen de bezetting rond is. Wel zijn we nog op zoek 

naar een interne begeleider met ervaring in groep 1/2. Kent u wellicht iemand? De vacature is 

te lezen op  

https://www.werkenbijdervko.nl/vacature/schooljaar-2022-2023-intern-begeleider-gr-1-2-

park16hoven-342/ 

 

Gesprekken met leerkrachten, groeiportfolio 
De laatste dag voor de vakantie krijgen de kinderen hun groeiportfolio mee naar huis. Alle 

leerlingen hebben weer ontzettend hard gewerkt. Aan het eind van het jaar zijn de laatste 

gesprekken met ouders facultatief. Indien de leerkracht u graag nog spreekt,  neemt hij of zij 

contact met u op. Heeft u nog behoefte aan een afrondend gesprek? Neemt u dan gerust 

contact op met de groepsleerkracht. 

 

Wenochtend met nieuwe leerkrachten 
Op woensdag 6 juli van 10.30 tot 11.15u zullen alle leerkrachten kennis gaan maken met hun 

nieuwe groep. Ook worden die dag de nieuwe leerlingen uitgenodigd die van andere scholen 

instromen. Een aantal van onze nieuwe collega’s zal die dag ook aanwezig zijn.  

De leerlingen van groep 1/2 tot en met 5 blijven op de Tinbergenlaan, ook de leerlingen die 

volgend jaar naar groep 5 en 6 gaan. De leerkrachten komen naar de groepen toe.   

De leerlingen van de groepen 7 en 8 van volgend jaar blijven op de Woensdrechtstraat om hun 

leerkracht van komend schooljaar te ontmoeten. De leerlingen van de huidige groep 8 spelen 

op dat moment onder toezicht buiten.  

Laatste schooldag 
De laatste schooldag sluiten de leerkrachten in de klas het jaar af met de leerlingen. De 

leerkrachten van de groepen 1/2 organiseren met de ouders een afsluitende picknick. De 

leerkrachten maken er met de kinderen een mooie laatste week van. Wel vinden alle 

leerkrachten het erg fijn om u nog gezien te hebben voor het einde van het schooljaar. We 

hopen dan ook dat u nog veel gebruik zult maken van de inloopochtenden in de groep!  
 

Terugblik op studiedag 7 juni 
Op 7 juni hebben wij als team teruggeblikt op het afgelopen schooljaar. In diverse 

werkvormen werden alle speerpunten uit het jaarplan 2021-2022 geëvalueerd en bepaalden 

wij onze doelen voor komend schooljaar.  

Hoewel dit schooljaar ook sterk beïnvloed werd door alle Corona-maatregelen, is de 

ontwikkeling op schoolniveau doorgegaan.  

De leerkrachten van de groepen 1/2 zijn verder geschoold in onze methodiek Spelend Leren, 

waarmee de betrokkenheid van de leerlingen vergroot wordt en leerkrachten de lesdoelen 

laten aansluiten bij het spel van de leerlingen. Collega’s hebben naar aanleiding van de 

scholing hun werkwijze verder ontwikkeld. Dit traject blijft ook volgend jaar een speerpunt.  

 

Komend schooljaar richten wij ons nog meer op Continuous Improvement, waarbij deze 

methodiek niet alleen in de groepen ingezet wordt, maar meer en meer op schoolniveau. 

Meester Ivan zal hierin een coördinerende rol spelen.  

https://www.werkenbijdervko.nl/vacature/schooljaar-2022-2023-intern-begeleider-gr-1-2-park16hoven-342/
https://www.werkenbijdervko.nl/vacature/schooljaar-2022-2023-intern-begeleider-gr-1-2-park16hoven-342/
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Onze wereldoriëntatie-methode Blink  en de thema’s van het spelend leren in groep 1/2 zullen 

wij nog sterker in gaan zetten, door ook de lesdoelen van de domeinen Wetenschap en 

Technologie, Kunst en Cultuur en Sport en Bewegen hieraan te koppelen. Voor het domein 

Mens en Maatschappij hebben we hier in het huidige schooljaar mooie stappen in gemaakt.   

 

Technisch lezen en Rekenen zijn, net als dit afgelopen jaar, speerpunten. Leerkrachten 

worden verder geschoold in de werkwijze van onze methodes, om zo nog krachtiger lees- en 

rekenlessen te kunnen geven.  

 

Het thema meer- en hoogbegaafdheid was in het afgelopen jaar onderwerp van een groot 

scholingstraject op onze school. Komend jaar zetten we dit voort door consultaties in de 

groepen plaats te laten vinden, met daaropvolgend een intervisietraject.  

Ook onze zorgcyclus blijft een speerpunt; doordat we als leerkrachten ons verder ontwikkelen 

op het gebied van analyse en evaluatie, kunnen wij ons onderwijs versterken en meer laten 

aansluiten op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.  
 
 

En ook: meidenvoetbal bij RCSV Zestienhoven 

Uitnodiging Kliederkerk 
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Met vriendelijke groet,  

Team Park16Hoven 


