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“Alles wat aandacht krijgt, groeit” 

 

 
 

 

 
 
  

 
 
 
 

 
Beste ouders, verzorgers,  

 

Het is al wat ver in januari, maar ik start deze Parkpost toch met u een heel gezond en 

gelukkig, ontspannen en gezellig 2022 te wensen. Ik hoop dat u en uw kinderen hebben 

mogen genieten van fijne kerstdagen en een heerlijke vakantie.  

Dat wij op maandag 10 januari de kinderen weer op school konden verwelkomen, was in ieder 

geval al erg fijn, voor zowel de leerlingen als de collega’s. Drie weken vrij, dat is een halve 

zomervakantie. We hebben met verbazing gekeken hoeveel sommige kinderen gegroeid zijn in 

die drie weken! 

 

Hoewel ik hoopte op een rustige start, waren er afgelopen maandag al twee leerkrachten en 

meerdere leerlingen in quarantaine. We doen ons best het onderwijs zo goed als mogelijk door 

te laten gaan, door de leerkrachten te vervangen of door thuisonderwijs te geven. Ik ben heel 

dankbaar voor hoe flexibel de leerkrachten, leerlingen en ouders met de situatie omgaan! 

 

Met Paul gaat het langzaamaan iets beter, dus ook Paul is 2022 goed gestart. Voor de 

vakantie hebben we Paul kunnen verrassen met heel veel mooie kaarten, tekeningen en 

teksten. Dat heeft hem erg goed gedaan!   

 

Antoinet 

 

Wat kunt u lezen in deze Parkpost  

- Benutten van de effectieve leertijd 

- De leerlingenraad 

- Carnaval / meester- en juffendag 

- CITO + rapport 

- Coronamaatregelen 

- Aanbod meer- en hoogbegaafde leerlingen 

- Instroomgroep 1/2 start in februari 

Agenda  

- 20 januari: MR vergadering 
- 26 januari:  Voorleesontbijt  
- 8 februari:  MR 
- 23 februari: Carnaval/meester- en juffendag 
- 24 februari: groeiportfolio en rapport mee naar huis 
- 25 februari: start voorjaarsvakantie 

r 
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Benutten van de effectieve leertijd 

Op Basisschool Park16Hoven vinden wij het belangrijk om de leertijd zo effectief mogelijk te 

benutten. Zeker in deze tijden waarin de onderwijstijd onder druk staat door quarantaines en 

het lerarentekort. Alle leerkrachten plannen hun rooster zo, dat de leerlingen zo goed en 

geconcentreerd mogelijk aan de lesdoelen kunnen werken.  

We zien de laatste tijd regelmatig dat leerlingen te laat op school komen. Wanneer kinderen 

te laat komen in de les, is dat storend voor de andere leerlingen en de leerkracht, maar ook is 

het niet fijn voor de leerlingen zelf, om alleen en later de groep binnen te komen en een deel 

van de les te moeten missen. We vragen u uw kind te helpen om op tijd op school te komen, 

voor een fijn begin van de dag.  

 

Indien u uw zoon of dochter een of meerdere dagen wil thuishouden van school, kunt u 

hiervoor verlof aanvragen bij de directie. Wanneer u verlof wil aanvragen, gelden er regels die 

zijn opgesteld door het Ministerie van Onderwijs. Deze beleidsregels kunt u nalezen op :  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0031787/2012-07-01/#Artikel2 

 

U kunt ons een mail sturen (directie@bsp16hoven.nl), maar altijd wordt u gevraagd het 

aanvraagformulier in te vullen. Onze leerlingadministratie moet op orde zijn wanneer de 

leerplichtambtenaar de school bezoekt.  

Dit aanvraagformulier vindt u op de website van de school onder het kopje Praktische 

informatie  > Leerplicht, verlof en verzuim.  Na beoordeling van de aanvraag, ontvangt u wel 

of geen toestemming voor het verlof, met een verklaring waarom het verlof eventueel niet mag 

worden toegekend. Het is fijn als u goed beschrijft wat de reden van het verlof is, zodat wij 

hier rekening mee kunnen houden.  
 

Het is niet mogelijk om leerlingen eerder op te halen voor bijvoorbeeld een zwem- of sportles, 

ook al gaat het maar om een kwartiertje. Ook is het fijn als dokters- en tandartsafspraken 

zoveel mogelijk buiten schooltijd worden gepland. Wanneer u een afspraak onder schooltijd 

heeft, dan kunt u dit doorgeven via onze app, dit komt dan bij de betreffende leerkracht 

terecht. Tijdens de lesuren zijn de leerkrachten maar beperkt in staat de app in de gaten te 

houden, dus het werkt prettig als u de afspraak al een of meerdere dagen van te voren 

doorgeeft.  

 

De leerlingenraad 

Dit schooljaar blazen we de leerlingenraad op Park16hoven een nieuw leven in! Uit alle 

groepen 5 t/m 8 zit één klassenvertegenwoordiger in de leerlingenraad, die geleid wordt door 

juf Nanna (groep 5b) en juf Denise (groep 3d). De klassenvertegenwoordigers verzamelen 

input uit de groepen voor de leerlingenraadvergadering. De leerlingenraad is dit schooljaar al 

twee keer bijeengekomen en er staan nog vijf vergaderingen op de planning. Naar aanleiding 

van de eerste twee vergaderingen heeft de leerlingraad een plan met ideeën voor het nieuwe 

schoolplein op de Tinbergenlaan aan de directie voorgesteld. Dit plan wordt meegenomen in 

de ontwikkeling van het nieuwe schoolplein. Ook is besproken hoe we op de 

Woensdrechtstraat de fietsen netjes kunnen parkeren. De kinderen van de groepen 6 tot en 

met 8 geven aan dat veel fietsen (ook die van volwassenen) verkeerd geparkeerd staan. We 

gaan dit bij alle doelgroepen onder de aandacht brengen.  

 

Carnaval/meester- en juffendag 

Woensdag 23 februari staat er weer een viering op de planning: carnaval/meester- en 

juffendag. De commissie is hard bezig met de voorbereidingen, meer informatie krijgt u later. 

 

 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0031787/2012-07-01/#Artikel2
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CITO + rapport 

Vanaf 24 januari beginnen  de groepen 3 tot en met 7 weer met de CITO-toetsen. Fijn als u 

extra rekening kunt houden met het maken van afspraken onder schooltijd, zodat de kinderen 

de CITO's niet op een later moment in hoeven te halen. Het groeiportfolio met hierin de 

CITO-uitslagen en het rapport krijgen de kinderen op donderdag 24 februari mee naar huis, 

daarna start de voorjaarsvakantie. Na de voorjaarsvakantie vinden de kindgesprekken voor 

de groepen 3 t/m 8 plaats.  

De groepen 8 starten volgende week met het maken van de CITO-toetsen. De leerkrachten en 

leerlingen hebben hard gewerkt in de klassen waardoor zij volgende week goed voorbereid en 

gemotiveerd met de toetsen kunnen beginnen.  

Op deze manier hebben de leerkrachten voldoende tijd voor het opstellen van het definitief 

advies, het verzamelen van de informatie naar de middelbare school (overdracht) en de 

voorbereiding van het definitief advies-gesprek op 15 februari. De kinderen van groep 8 

krijgen voor de voorjaarsvakantie het groeiportfolio, maar het rapport volgt na de 

voorjaarsvakantie. De focus tot de voorjaarsvakantie ligt op de advisering en het informeren 

omtrent en richting de middelbare school. 

Coronamaatregelen 

Het dringende advies voor leerlingen van groep 6 tot en met 8 om op de gangen een 

mondkapje te dragen geldt nog steeds. Wij zien echter, dat veel kinderen hun mondkapje 

kwijt zijn of vergeten. Wilt u met uw kind overleggen of er nog een mondkapje in de tas zit?  

 

Wanneer uw kind positief test op een zelftest of pcr test, vragen wij u ons te informeren. Bij 

een positieve zelftest wordt u gevraagd een pcr test af te laten nemen. Wanneer er binnen één 

groep drie of meer positief geteste leerlingen of leerkrachten zijn binnen 7 dagen, nemen wij 

contact op met de GGD om te overleggen over quarantaine maatregelen. De ouders en 

verzorgers van deze groep worden geïnformeerd, zodat zij hun zoon of dochter extra in de 

gaten kunnen houden. Bij twijfel of bij klachten vragen wij u te testen. Bij milde klachten 

(neusverkoudheid) volstaat een zelftest.  

 

Aanbod meer- en hoogbegaafde leerlingen 

Het aanbod aan meer- en hoogbegaafde leerlingen is een van de speerpunten voor dit 

schooljaar voor het team van Park16hoven. In de parkposten informeren wij u over dit traject.  
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Dit schooljaar wordt het hele team van Park16hoven geschoold. De leerkrachten van groep 

1/2 leren over slimme kleuters. De leerkrachten van groep 3 t/m 8 over meer- en 

hoogbegaafdheid. Tijdens dit leerproces schrijven we ook beleid met elkaar. Dit zijn de 

onderwerpen waarover wij leren: 

 

Groep 1/2:  

Signaleren 

Het herkennen van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Aan bod komen diverse modellen rond 

hoogbegaafdheid die inzicht geven in de specifieke behoeftes van deze doelgroep. 

• welke persoonskenmerken duiden op hoogbegaafdheid 

• welke protocollen gehanteerd kunnen worden om hoogbegaafdheid te herkennen 

• welke verschillende gedragskenmerken een hoogbegaafde leerling kan laten zien, en 

hoe deze kenmerken het hoogbegaafd zijn kunnen verbergen 

• waarom speciale aandacht wenselijk is voor deze groep leerlingen 

Leerkracht handelen 

• Door middel van coaching krijgen leerkrachten ideeën aangereikt hoe de verrijking nog 

meer handelend kan worden geïmplementeerd in het onderwijs.  

• Tijdens de coaching is er de mogelijkheid om individuele leervragen te stellen. 

• Aan het eind van de training zullen alle leerkrachten hun proeftuintjes delen om elkaar 

te inspireren en te enthousiasmeren. Tips en ideeën kunnen nog worden aangereikt. 

 

Leer- en onderwijsbehoeften van het jonge slimme kind 

• Weten welke verrijkingsmaterialen er zijn en wat het doel ervan is.  

• Proeftuintje met een zelf uitgekozen verrijkingsmateriaal. 

• Observeren en analyseren van het jonge slimme kind. 

 

Groep 3 – 8 : 

Signaleren 

Het herkennen van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Aan bod komen diverse modellen rond 

hoogbegaafdheid die inzicht geven in de specifieke behoeftes van deze doelgroep. 

• welke persoonskenmerken duiden op hoogbegaafdheid 

• welke protocollen gehanteerd kunnen worden om hoogbegaafdheid te herkennen 

• welke verschillende gedragskenmerken een hoogbegaafde leerling kan laten zien, en 

hoe deze kenmerken het hoogbegaafd zijn kunnen verbergen 

• waarom speciale aandacht wenselijk is voor deze groep leerlingen 

Compacten en verrijken 

Compacten en verrijken zijn twee noodzakelijke methodes om begaafde leerlingen op de juiste 

manier te kunnen prikkelen.  

• waarom compacten en verrijken noodzakelijk is 

• hoe je kunt compacten met behoud van leeropbrengst 

• op welke manier verrijking geboden kan worden 

• wat het verschil is  tussen verdieping en verbreding in betekenis en toepassing 

• hoe je met behulp van een kijkwijzer efficiënt materiaal kunt analyseren. 

Klassenmanagement 

Het aanbieden van verschillende leerroutes en het bieden van ondersteuning op maat in een 

reguliere klas vraagt veel van leerkrachten.  
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• Hoe kan er gewerkt worden in groepen op meerdere niveaus en welke modellen kunnen 

toegepast worden om de hele klas actief te houden terwijl de leerkracht aandacht voor 

een bepaalde groep heeft. 

• Hoe een plek in de klas te geven voor verrijking en tijd vinden voor observeren en 

procesbegeleiding. 

Coachend begeleiden 

Met name getalenteerde leerlingen hebben behoefte aan begeleiding gericht op het aanleren 

van persoonlijke vaardigheden. Coachend begeleiden helpt leerlingen om de juiste mindset te 

ontwikkelen, te leren reflecteren op hun werk, en te leren doorzetten.  

• Wat zijn kenmerken van coachend begeleiden  

• hoe op groei gerichte feedback gegeven wordt 

• hoe je door sociaal wenselijke antwoorden heen kunt prikken 

• hoe je een successpiraal op kunt bouwen en eigenaarschap bij de leerling krijgt 

Nieuwe instroomgroep 1/2i start in februari 

Onze school groeit! In februari starten wij weer een nieuwe groep 1/2. Op maandag 7 februari 

starten 10 kinderen die 4 jaar zijn geworden en deze groep zal tegen de meivakantie alweer 

uit 24 leerlingen bestaan! We wensen alle nieuwe leerlingen een hele fijne tijd bij ons op 

school.  

Schaatsen 

Er zijn niet veel leuke uitjes die mogelijk zijn, maar gelukkig kan het schaatsen voor alle 

groepen 3 tot en met 8 doorgaan! We willen alle ouders bedanken die bereid zijn kinderen 

naar de schaatsbaan te rijden, ook al betekende dit voor hen onder andere dat zij extra 

moesten testen. Een aantal woensdagen schaatsen meerdere groepen op de schaatsbaan. Op 

de foto’s in de app kunt u zien hoeveel plezier de kinderen hebben gehad!  

 

Met vriendelijke groet,  

Team Park16Hoven 

 

 


