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Voorwoord 

 

Beste ouders, verzorgers, 

In deze schoolgids beschrijven wij het onderwijs op en de organisatie van basisschool Park16hoven.  

Park16Hoven is een school in ontwikkeling. Gevestigd in een snelgroeiende wijk en derhalve zelf ook 

snel groeiend. De snelle groei en de onderwijsontwikkelingen maakt Park16Hoven tot een school 

waarin alles continu op een positieve manier in beweging is. 

Park16Hoven wil een school zijn waarin iedereen zich welkom voelt en waar de rust heerst om tot 

goed onderwijs te komen. Verdeeld over drie locaties: Tinbergenlaan 50 (groep 1-2), 

Woensdrechtstraat 9b (groep 5-6) en de Van der Duijn van Maasdamweg 601 (groep 7-8), waar het 

onderwijs gelijk is en het kind centraal staat. De school en ouders hebben gezamenlijk de mooie taak 

om het kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen binnen zijn/haar mogelijkheden. 

Deze schoolgids geeft u een beeld en is een praktische handreiking. U bent uiteraard altijd van harte 

welkom voor een informatief gesprek. Onze deuren staan figuurlijk altijd voor u open. 

 

 

Paul Burghouwt 

Antoinet de Valk 

Directie basisschool Park16Hoven. 
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1.  Algemene informatie 

 
Basisschool Park16Hoven 
Groep 1-4: 
Tinbergenlaan 50 
3045BJ  Rotterdam 
Telefoon: 010-3032550 
 
Groep 5-6: 
Woensdrechtstraat 9b 
3045PZ Rotterdam 
Telefoon: 06-29456910 
 
Groep 7-8: 
Van der Duijn van Maasdamweg 601 
Telefoon:  
 
E-mail:   info@bsp16hoven.nl 
Website:  www.bsp16hoven.nl 
 
Directeur:  Paul Burghouwt 
Adjunct-directeur:  Antoinet de Valk 
 
Bestuur 
De school is een zelfstandige functionerende leslocatie met twee scholen. De scholen voeren een 
identiek beleid, maar vallen onder twee besturen. KBS Park16Hoven valt onder de Rotterdamse 
Vereniging Katholiek Onderwijs en is een dislocatie van de Albert Schweizerschool. OBS Park16Hoven 
is een school van stichting BOOR en is een dislocatie van de Openbare Daltonschool Overschie. 
Tussen de BOOR- en RVKO delen van de school is een  intensieve samenwerking, zodat zij als één 
school functioneren. In de schoolgids zullen we derhalve spreken over Basisschool Park16Hoven. 
Hieronder vindt u de contactgegevens van beide besturen. 
  
Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam 
Postbus 23058, 3001KB Rotterdam 
Telefoon: 010 2540800 
E-mail:  info@stichtingboor.nl 
 
Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs 
Postbus 4250, 3006AG Rotterdam 
Telefoon: 010 4537500 
E-mail:  info@rvko.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@bsp16hoven.nl
http://www.bsp16hoven.nl/
mailto:info@stichtingboor.nl
mailto:info@rvko.nl
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2. Visie en identiteit 

2.1 Schoolgegevens 

Basisschool Park16Hoven staat in de gelijknamige wijk Park16Hoven in Rotterdam-Overschie aan de 
Tinbergenlaan, Woensdrechtstraat en de Van der Duijn van Maasdamweg. Park16Hoven is een 
groeiende wijk die zich kenmerkt door zijn ligging in het groen, dichtbij het centrum van Rotterdam. 
Veel bewoners kiezen heel bewust voor deze locatie vanwege de ligging. De school is een zelfstandig 
functionerende leslocatie.  
 
De school heeft eenzelfde beleid en visie, maar voert dat beleid uit in gescheiden klassen per 
bestuur. We streven ernaar om ieder kind de schoolloopbaan binnen een bestuur af te laten ronden. 
Het kan echter zijn dat we een keer aan u vragen uw kind over te schrijven omwille van de 
groepsverdeling. De individuele leerlijn blijft te allen tijde gewaarborgd. De leerkrachten zijn 
werkzaam bij BOOR of RVKO, naar gelang de groep die zij hebben. De directie is in dienst bij beide 
besturen. Op deze wijze houden we de nauwe samenwerking zuiver en transparant. 
Naar de onderwijsinspectie zullen we de beide scholen onafhankelijk van elkaar verantwoorden. 
 
Op 1 oktober 2022 telt de school 880 leerlingen verdeeld over de BOOR- en RVKO-groepen.  In 
schooljaar 2022-2023 bestaat de school uit totaal 34 groepen: 9 kleutergroepen, 5 groepen 3, 4 
groepen 4, 4 groepen 5, 4 groepen 6, 4 groepen 7 en 4 groepen 8. De verwachting is dat gedurende 
het schooljaar de school zal groeien, afhankelijk van de bouw en oplevering van de huizen in de wijk. 
Ook is er sprake van instroom van 4-jarige leerlingen en leerlingen van andere scholen in andere 
groepen. 
 
Hieronder kunt u lezen welke groepen onder welk bestuur vallen. 
 

OBS Park16Hoven KBS Park16Hoven 

Groep 1-2b Groep 1-2a 

Groep 1-2c Groep 1-2f 

Groep 1-2d Groep 1-2g 

Groep 1-2e Groep 1-2i 

Groep 1-2h  

Groep 3a Groep 3c 

Groep 3b Groep 3d 

 Groep 3e 

Groep 4a Groep 4c 

Groep 4b Groep 4d 

Groep 5a Groep 5c 

Groep 5b Groep 5d 

Groep 6a Groep 6c 

Groep 6b Groep 6d 

Groep 7a Groep 7c 

Groep 7b Groep 7d 

Groep 8a Groep 8c 

Groep 8b Groep 8d 

 
In school bevindt zich ook een peuterspeelzaal (Peuter & Co). In de punt van het gebouw heeft 
Norlandia de BSO georganiseerd. 
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2.2 Identiteit van de school 

Basisschool Park16Hoven kenmerkt zich door de identiteit van een ‘samenwerkingsschool’: 
➢ Verbondenheid met de samenleving, de zorg voor elkaar en de ruimte voor een eigen 

mening; 
➢ Verwondering en nieuwsgierigheid als drijfveren voor onze ontwikkeling; 
➢ Hoopvol en toekomstgericht; 
➢ Vertrouwen en gerechtigheid. 

 
Binnen het levensbeschouwelijke onderwijs ontvangen de leerlingen informatie over alle 
geloofsovertuigingen. In het schoolprogramma krijgen de christelijke feesten, ingebed in de 
Nederlandse cultuur, als Kerst en Pasen een prominente plaats. 
 
2.3 Visie op het onderwijs  
Het doel van de school is om voor alle kinderen optimale ontwikkelingskansen te creëren op 
cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied. De samenhang tussen deze 3 ontwikkelingsgebieden 
is essentieel voor de totale ontwikkeling van kinderen. Om bovenstaande te bereiken willen we een 
school zijn waar kinderen zich welkom, gezien en gewaardeerd voelen, waarbij een sfeer van 
wederzijds respect en vertrouwen een groot goed is. Kernwoorden binnen de visie van de school zijn: 
onderwijsbehoeften, samenwerken, eigenaarschap, zelfverantwoording en “gezien worden”. 

2.3.1 Missie 

Op basisschool Park16Hoven hebben we respect voor elkaar en de omgeving. We hebben oog voor 
elkaar en gaan op een positieve en ontspannen manier met elkaar om. We zien elkaar en zorgen 
ervoor dat iedereen zich welkom voelt in onze school. 

2.3.2 Visie 

Op basisschool Park16Hoven leren kinderen zichzelf ontdekken en voor zichzelf op komen. We laten 
ze ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze nog moeten leren. Kinderen verlaten onze school als een 
creatief, handelend en cognitief sterk persoon. 
Deze visie hebben we geconcretiseerd. Hierin omschrijven we hoe een kind uit groep 8 de school 
verlaat. Wij willen dat kinderen aan het einde van de basisschool het volgende over zichzelf kunnen 
zeggen: 
· Ik kan rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en ben taalvaardig op 1S/2F niveau. 
· Ik durf me te uiten en kan buiten de paden denken. 
· Ik kan een gesprek in het Engels volgen en ik durf Engels te spreken. 
· Ik heb normen en waarden ontwikkeld en respecteer die van een ander. 
· Ik heb mijn talenten kunnen ontdekken. 
 
 2.3.3 Principes van waaruit we werken: 

1. Je bent een zelfstandig deel van het geheel: 

• Je bent verwelkomend 

• Je bent oprecht 

• Je bent zorgzaam 

• Je bent op de hoogte 

• Je bent betrokken 
2. Iedereen is belangrijk 
3. Verras vanuit een gestructureerd, veilig geheel 
4. Een mens is een creatief, scheppend en denkend wezen 
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2.3.4 Brede doelstellingen op Park16Hoven 

• Kinderen en leerkrachten gaan op een spontane en ontspannen manier met elkaar om en 
hebben vertrouwen in elkaar. 

• Kinderen op Park16Hoven willen leren. 

• Op Park16Hoven sluit de leerstof zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van het kind. 

• Kinderen op Park16Hoven zijn sociaalvaardige mensen. 

• Kinderen op Park16Hoven zijn zelfstandig en zelfverantwoordelijk als zij de basisschool 
verlaten. 

• Kinderen zien elkaar en worden gezien. 

• Kinderen kunnen met elkaar samenwerken. 

• Kinderen kunnen communiceren via creatieve uitingen. 

• Kinderen op Park16Hoven leren mede door verwondering. 

• Kinderen werken en leren in een veilige en overzichtelijke omgeving. 

2.3.5 Onderwijsbehoeften 

Iedere leerling leert op zijn of haar eigen manier en heeft iets anders nodig dan een ander om zich te 
ontwikkelen. Waar mogelijk sluiten we aan op de behoeften van de leerling. Om deze 
onderwijsbehoeften zichtbaar te maken, wordt gebruik gemaakt van het groeiportfolio en het 
databord in de klas. Het groeiportfolio voor de individuele ontwikkeling en het databord voor de 
groepsontwikkeling. 

2.3.6 Samenwerken 

Door samen te werken kunnen we zaken makkelijker oplossen. Samenwerken willen we dan ook in 
alle lagen van de school: Leerkrachten onderling, met ouders en met externe organisaties. Samen sta 
je sterk en kom je er wel uit. Leren samenwerken is dan ook een belangrijk aandachtspunt op school. 
Samenwerken komt tot uiting tijdens de coöperatieve werkvormen, de methode Blink voor mens en 
maatschappij en bij De Vreedzame School. Zie voor verdere uitleg over de Vreedzame School 
hoofdstuk 3.5.  

2.3.7 Eigenaarschap 

Als mens is het belangrijk dat je zelfstandig kunt functioneren. Het versterkt je zelfredzaamheid en 
schenkt je autonomie. Voor de kinderen in de school is het erg belangrijk dat zij leren om zelfstandig 
te werken. Deze zelfstandigheid zal zich in de school laten zien in de vorm van zelfstandig werken en 
weektaken. Als mensen eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling, gaat leren makkelijker. Middels de 
methodiek van onze verbetercultuur Continuous Improvement leren we onze leerlingen doelen te 
stellen, een plan te maken en te evalueren op hun persoonlijk handelen en het handelen binnen de 
groep.  
 
Door middel van het groeiportfolio en het databord brengen we kinderen steeds meer in een positie 
waarin zij eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling. Ze leren reflecteren en zien wat hun gedrag 
met anderen doet en wat het gedrag van een ander met hen doet. Uiteindelijk kun je hierdoor beter 
en makkelijker beslissingen nemen. De reguliere voortgangsgesprekken over de ontwikkeling van de 
kinderen van groep 3-8 zullen derhalve gevoerd worden door de kinderen, samen met hun ouders en 
de leerkracht (kindgesprekken). 
 

2.3.8 Zelfverantwoording 

Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Kinderen moeten nog leren hoe dat in zijn werk 
gaat. Leren naar jezelf kijken is een leerzaam, maar langzaam proces. De school wil hier graag een 
substantiële bijdrage aan leveren. Via De Vreedzame School leren kinderen zichzelf en de ander 
kennen, waardoor er meer begrip voor elkaar komt. Hierdoor kunnen kinderen meer verantwoording 
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nemen en krijgen. Hierbij verwachten we van de volwassenen dat zij een voorbeeld kunnen zijn voor 
de kinderen. 

2.3.9 Plezier 

We gunnen iedere leerling, iedere collega, iedere betrokkene plezier in leren en werken. Door 

gebruik te maken van verschillende coöperatieve werkvormen, het toepassen van beweging tijdens  

leren en het uitstralen van ons eigen plezier in werken en leren, streven we ernaar voor iedereen het 

kernwoord Plezier inhoud te geven.  

2.3.10 Ouders 

De bovenstaande ambities kunnen we als school niet alléén verwezenlijken. Een kind is namelijk 
onderdeel van een systeem. Een systeem waarin de ouders en de school samen een belangrijke rol 
vervullen. De school kan niet zonder de betrokkenheid van ouders. Transparantie en informatie zijn 
dan ook essentieel.  
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3. Ontwikkeling en organisatie van het onderwijs 

3.1 Algemeen 

Park16Hoven is een reguliere basisschool. We werken volgens het leerstofjaarklassensysteem. 
Binnen dit systeem houden we zoveel mogelijk rekening met de individuele onderwijsbehoeften van 
de kinderen. In onze onderwijsontwikkeling bewegen we naar onderwijs vanuit doelen, zodat het 
meer aansluit bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Onder 3.7 
(schoolontwikkeling) leest u hier meer over. 

3.2 Coöperatief werken 

Coöperatieve werkvormen worden ingezet om op diverse manieren tot samenwerken te komen. Op 
een goede manier samenwerken is een groot goed. Hierdoor leren mensen op een andere wijze met 
elkaar communiceren, positief kritisch te zijn naar elkaar, te luisteren naar elkaar en te leren van 
elkaar. De diverse werkvormen zijn zichtbaar met pictogrammen die door de hele school hetzelfde 
zijn. Elke week is er minimaal één activiteit waarbij coöperatief werken centraal staat. 

3.3 Zelfstandig werken en weektaak 

Het is belangrijk dat kinderen leren om goed zelfstandig aan het werk te zijn. Dit betekent niet dat je 
alles alleen moet doen, maar dat je zelf oplossingen vindt voor problemen, zonder dat je daar altijd 
de leerkracht voor nodig hebt. Zelfstandig werken kun je niet vanzelf; de leerkrachten bespreken 
regelmatig de regels rondom het zelfstandig werken en sturen bij waar nodig. Dit is een doorgaande 
lijn binnen de school, waarmee we al beginnen in groep 1-2.  

3.4 Creatieve Communicatie 

Met de invoering van creatieve communicatie willen we op een andere manier invulling geven aan 
het vak tekenen. De tekenopdrachten zijn, buiten de tekentechniek, ook gerelateerd aan sociaal-
emotionele vorming. Op deze wijze willen we kinderen op een veilige manier met elkaar in contact 
laten komen, laten samenwerken en hun competentiegevoel versterken.  

3.5 De Vreedzame School 

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch 
burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich 
gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin zij leren om samen beslissingen te nemen en 
conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, 
en staan open voor de verschillen tussen mensen. De Vreedzame School is zichtbaar in de klas via de 
taken die kinderen met elkaar afspreken, de kernwoorden die overal hangen en de 
gevoelsthermometer. Ieder jaar zijn er 6 thema’s die behandeld worden. Deze thema’s zijn: 

• We horen bij elkaar (groepsvorming) 

• We lossen conflicten zelf op (conflicthantering) 

• We hebben oor voor elkaar (communicatie) 

• We hebben hart voor elkaar (gevoelens) 

• We dragen allemaal ons steentje bij (verantwoordelijkheid) 

• We zijn allemaal anders (diversiteit) 
De vragenlijsten uit de methode De vreedzame School vormen onze Veiligheidsmonitor. Wij 
nemen de vragenlijsten jaarlijks af.  

 

3.6 Burgerschap 

Burgerschap is een belangrijk onderdeel ‘geworden’ van het curriculum binnen de basisschool. De 

visie van de school is in de kern al gericht op het ontwikkelen van burgerschapsvaardigheden bij 

kinderen. Park16Hoven heeft als doel kinderen een basis mee te geven om zich verder door te 
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ontwikkelen om cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Goed burgerschap heeft als doel kinderen 

toe te rusten om op basis van eigen idealen en maatschappelijke normen en waarden te 

functioneren in een democratische en diverse samenleving. Aan onze school de taak om kinderen 

kennis en vooral vaardigheden mee te geven, zodat zij zich in onze dynamische samenleving verder 

kunnen ontwikkelen. Wij zien de school als een mini samenleving, waarin we met elkaar het 

onderwijs vormgeven en waarbij we ‘burgerschap’ integreren in bijna alles wat we doen. Dit geldt 

voor zowel kinderen, als ouders, leerkrachten en andere betrokkenen in de school. Burgerschap is 

iets dat we niet alleen ‘onderwijzen’, maar vooral ook uitdragen en laten zien, zodat we met elkaar 

goed burger kunnen zijn en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. In de jaren dat de 

school bestaat hebben we een enorme verandering meegemaakt in onze maatschappij. Eén van de 

belangrijkste factoren daarbij is de verregaande digitalisering. De digitale mogelijkheden zijn enorm 

gegroeid. Gevolgen daarvan zijn dat de wereld nog ‘kleiner’ is geworden, dat informatie altijd en 

overal beschikbaar is, dat de beschikbare informatie op waarde geschat moet worden en dat er dus 

andere vaardigheden van kinderen en mensen gevraagd gaan worden. De omgang met internet 

vraagt dat we informatie en alles wat op ons afkomt tegen onze eigen normen en waarden moeten 

aanhouden om zodoende een inschatting te kunnen maken wat we met de getoonde informatie 

kunnen doen, welke verbanden er zijn en hoe deze te plaatsen. Tevens vraagt het van kinderen 

andere vaardigheden hoe met elkaar te communiceren op digitaal gebied. Omdat kinderen in de 

basisschoolleeftijd nog moeite hebben om verbale en non-verbale communicatie goed te verbinden, 

ligt er een verantwoordelijke taak aan de school om daarin te ondersteunen. 

Om kinderen te leren wat goed burger te zijn in houdt, vergroten we de kennis op gebied van andere 

levensovertuigingen, een democratische samenleving en hoe de rechtstaat werkt. Zo kunnen we 

kinderen voorbereiden op hun taak en rol in de samenleving. Burgerschap geven we op Park16Hoven 

vorm op diverse manieren en op diverse momenten. 

Voor de gehele inhoud van burgerschap verwijzen we naar de kerndoelen die daarvoor opgesteld 

staan. De manier waarop wij inhoud geven aan het burgerschapsonderwijs op Park16hoven staat 

beschreven in de Kwaliteitskaart Burgerschap, deze is in te zien bij de directie. De school monitort de 

ontwikkelingen op het domein Burgerschap als volgt: 

Voor de omgangsvormen gebruiken we de lijsten van ZIEN in combinatie met de 

kwaliteitsvragenlijsten.  

Voor tussenevaluaties gebruiken we de vragenlijsten van DVS. 

Voor het opbouwen van vaardigheden en kennis de matrix-bladen van Blink. 

3.7 Continuous Improvement 

Continuous improvement (C.I.) is een totaalaanpak en terug te vinden binnen de gehele school. 
Hiermee willen we eigenaarschap en autonomie ontwikkelen en stimuleren bij leerlingen en 
medewerkers. Iedereen weet welke doelen we willen halen, waar die doelen te vinden zijn en hoe 
we deze willen bereiken. We hebben een teamdatabord met de leerkrachten en een groepsdatabord 
met de kinderen (per groep). Hierop is de visie en missie van de school te vinden, maar ook die van 
de groep. Hierbij komen de doelen die we willen bereiken. Naar aanleiding hiervan gaan we in 
gesprek en bepalen we hoe we iets willen verbeteren en wat daarvoor nodig is. Met behulp van het 
groeiportfolio krijgen kinderen zicht op hun eigen ontwikkeling en kunnen zij, onder begeleiding van 
de leerkracht, aangeven op welke doelen zij willen ontwikkelen. 
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3.8 Schoolontwikkelingen 

In schooljaar 2021-2022 hebben wij als team aan verschillende speerpunten gewerkt.  

Organogram; Tijdens de eerste studiedagen heeft het team zich gebogen over het organogram en 

dan met name de invulling van taken en functies. Doordat onze school in 10 jaar van een klein 

schooltje naar een grote school van bijna 900 leerlingen is gegroeid, is het belangrijk dat wij de 

organisatie passend inrichten naar het aantal leerlingen, ouders en medewerkers. Door met elkaar te 

spreken over de inhoud en verantwoordelijkheden passend bij ieders rol of taak, loopt de organisatie 

vloeiender. Dit proces loopt nog door in 2022-2023, waarin de vergaderstructuur onderzocht wordt.  

Meer- en hoogbegaafdheid was in 2021-2022 een groot speerpunt in de school, voor groep 1 tot en 

met 8. Als team constateerden wij dat we aan deze groep leerlingen binnen de school krachtiger en 

meer vanuit beleid les wilden geven. Alle leerkrachten volgden scholing, waarin kennis over 

hoogbegaafdheid en executieve functies aanbod kwam. Leerkrachten hebben geleerd beter te 

signaleren en hun onderwijs aan te passen aan de behoeften van deze leerlingen.  

Onze methode Pluspunt 4, die wij inzetten van groep 3 tot en met 8, is een sterke, maar complexe 

methode. In schooljaar 2021-2022 hebben wij de kwaliteitskaart scherper opgesteld, waarin we 

beschrijven hoe wij op Park16Hoven les willen geven met Pluspunt. Door intervisiemomenten en 

collegiale consultaties in te zetten, zijn onze vaardigheden met Pluspunt versterkt.  

Op deze wijze zijn wij ook met technisch lezen aan de slag gegaan. Het aanscherpen en bespreken 

van de kwaliteitskaart moest leiden tot krachtiger leesonderwijs. De inzet van BOUW, een 

stimuleringsprogramma voor de leesontwikkeling wordt vanaf 2021-2022 ingezet voor groep 2 tot en 

met 4.  

Spelend leren is onze methodiek in de groepen 1/2, zoals u op een andere plek in deze schoolgids 

kunt lezen. Ook hier is scholing ingezet, hebben de leerkrachten aan intervisie en collegiale 

consultatie gewerkt aan hun vaardigheden en kennis omtrent het Spelend leren.  

Continuous Improvement is een van de pijlers van ons onderwijs. De werkgroep CI heeft met het 

team grote stappen gemaakt met betrekking tot de invulling van het portfolio voor de leerlingen. De 

leerlingen kunnen steeds beter aan hun ouders uitleggen welke ontwikkeling zij hebben 

doorgemaakt en welke doelen zij zich stellen voor de komende periode. Niet in alle groepen is de 

ontwikkeling even groot; Corona en de bijbehorende maatregelen zorgden ervoor dat veel 

ontwikkelgesprekken online moesten worden gevoerd.  

Blink is onze geïntegreerde wereldoriëntatie methode. Deze methode stimuleert het onderzoekend 

leren vanuit de eigen leervragen en interesses en sluit daarmee mooi aan bij het spelen leren in 

groep 1/2. In schooljaar 2021-2022 is er veel aandacht besteed aan het maken van goede afspraken 

omtrent het inzetten van de methode, het opzetten van een krachtige werkwijze van het 

onderzoekend en ontdekkend leren en werden de themaopeningen en -afsluitingen uitgebreid 

gevierd.  

Schooljaar 2022-2023 zijn meer- en hoogbegaafdheid, continuous improvement, rekenen en 

technisch lezen van groep 1 tot en met 8, BLINK en spelend leren opnieuw speerpunten in de school. 

Ook de zorgcyclus van de kleine cirkel krijgt extra aandacht.  
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In de groepen 1/2 willen we het aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen groepsdoorbroken 

inzetten, waardoor leerlingen en leerkrachten gebruik kunnen maken van de expertise van de 

individuele leerkrachten. In de groepen 3 tot en met 8 wordt de signalering aangescherpt, wordt 

verder gewerkt aan het compacten en verrijken van de leerstof en begeleiden we de leerlingen meer 

in het ontwikkelen van de executieve functies; denk hierbij aan: wat moet je doen, als je iets niet 

begrijpt? Hoe plan ik een grote, ingewikkelde taak?  

Continuous Improvement loopt met name in de groepen heel goed, maar willen we ook op 

schoolniveau krachtiger inzetten. De databordsessies voor het team en de vergaderstructuur worden 

komend schooljaar aandachtspunten, zodat beleid door het gehele team gekend en gedeeld wordt.  

Rekenen en technisch lezen van groep 1 tot en met 8 blijven aandachtspunten, waarbij ook de 

overgang van groep 2 naar 3 verder onderzocht wordt. Door middel van intervisie en consultaties 

nemen we alle nieuwe collega’s mee in de methode en kunnen ervaren leerkrachten de methode 

nog effectiever inzetten.  

Blink en Spelend Leren zijn opgebouwd in thema’s. Deze thema’s worden steeds leidender in ons 

onderwijs. Er ontstaat een koppeling tussen de thema’s van groep 1 tot en met 8, excursies worden 

meer ondersteunend aan de thema’s gemaakt en het onderzoekend leren voor de leerlingen van 

groep 1 tot en met 8 blijft een ontwikkelpunt. Ook het domein wetenschap en technologie komt 

sterker in het aanbod naar voren. Een programma is aangeschaft, waarmee we leerlingen van groep 

5 tot en met 8 meer digitale vaardigheden leren, het programma van de Maak-o-theek wordt 

uitgebreid, zodat de groepen 5 tot en met 8 van dit aanbod gebruik maken. Binnen alle thema’s 

komen de aan te bieden doelen samen en deze worden in een rijke leeromgeving aangeboden aan 

de kinderen. In elk thema wordt verdieping aangebracht, zodat de kinderen op hun eigen niveau de 

doelen aangeboden krijgen. Hierin zal ook groep 3 meegenomen worden. De overgang van groep 2 

naar groep 3 krijgt extra prioriteit en we bekijken hoe we spelend leren mee kunnen nemen in de 

overgang naar groep 3.  

De analyse van onze opbrengsten, de leerresultaten van de leerlingen, nemen we komend schooljaar 

wederom onder de loep. De analyse van de methodetoetsen in de zogenaamde kleine cirkels wordt 

versterkt en daarmee sterker ingezet voor het aanbod in de groep en het begeleiden van individuele 

leerlingen.  

worden waardoor we het onderwijs nog beter kunnen afstemmen op de individuele behoeftes van 

de leerlingen.  

In groep 1-2 gaan we verder met spelend en onderzoekend leren. Binnen alle thema’s komen de aan 

te bieden doelen samen en deze worden in een rijke leeromgeving aangeboden aan de kinderen. In 

elk thema wordt verdieping aangebracht, zodat de kinderen op hun eigen niveau de doelen 

aangeboden krijgen. Hierin zal ook groep 3 meegenomen worden. De overgang van groep 2 naar 

groep 3 krijgt extra prioriteit en we bekijken hoe we spelend leren mee kunnen nemen in de 

overgang naar groep 3.  
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3.9 Uitstroomgegevens 

Voor het basisonderwijs gelden de referentieniveaus 1F, 2F en 1S.  

Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan 

het einde van de basisschool ten minste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de 

ambitie dat een groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. 

Voor taal is dat het 2F niveau en voor rekenen is het 1S niveau.  

 

 
Op basis van de schoolweging  wordt de signaleringswaarde voor Park16hoven bepaald. Onze 
schoolweging is 23. Dit betekent dat wij moeten voldoen aan een signaleringswaarde van minimaal 
58.6% op 1S/2F niveau. Op Park16hoven hebben wij ambitieuze streefdoelen gesteld voor de 
referentieniveaus:  
98-100% van de leerlingen verlaat de school op 1F niveau voor taal, lezen en rekenen, 70% van de 
leerlingen verlaat de school op 2F/1S niveau. In schooljaar 2021-2022 hebben wij onze ambities 
behaald.  
 
Het afgelopen schooljaar hebben 45 leerlingen van basisschool Park16Hoven de school verlaten. 
Deze leerlingen stroomden uit naar de volgende onderwijssoorten:  

 
 

3.10 Werkwijzen en methodieken 

De ontwikkeling van de basisvaardigheden begint bij de kleuters. Uitdagende materialen in de klas 
stimuleren de verschillende ontwikkelingsgebieden. Alle ontwikkelingsgebieden worden door de 
leerkracht nauwkeurig bijgehouden. Hierbij kunt u onder andere denken aan; 

• Motorische ontwikkeling 

• Auditieve vaardigheden 

• Beginnende geletterdheid 

• Zelfstandigheid 

• Spelontwikkeling 

• Zelfbeeld 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Lezen     

1F 100% Geen 
eindtoets 
afgenomen 

99% 98% 

2F 81% 85% 90% 

Rekenen    

1F 100% 99% 98% 

1S 41% 58% 71% 

Taal    

1F 100% 97% 98% 

2F 63% 72% 86% 

 LWOO VMBO 
basis  

VMBO 
B/K 

VMBO 
kader  

VMBO 
K/T 

VMBO 
theor. 

VMBO 
theor./ 
HAVO 

HAVO HAVO 
VWO 

VWO 

2020 2  1 1  6 4 12 4 19 

2021 3 1 1  2 7 6 7 9 26 

2022  1 4   3 5 5 15 12 
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• Omgang met andere kinderen 
Alle ontwikkelgebieden komen aan bod in een jaarplanning, waarbij we rekening houden met de 
leerlijn van ieder kind. De doelen die hierbij gesteld worden bieden we aan binnen een thema. Deze 
thema’s lopen van vakantie naar vakantie.  We bieden de doelen spelenderwijs aan, werken met 
ontwikkelingsmaterialen en kringactiviteiten spelen een grote rol in de kleutergroepen.  
 
In de midden- en bovenbouw maken we gebruik van de volgende methoden: 
 

Methoden 

Taal / spelling 

Groep 3:            Veilig leren lezen (versie KIM) 
Groep 4-8:        Taal en spelling in beeld 

Begrijpend en technisch lezen 

Groep 3:          Veilig leren lezen 
Groep 4-8:      Nieuwsbegrip (begrijpend) 
                          Estafette (technisch) 

Rekenen 

Groep 3-8:        Pluspunt 4 

Schrijven 

Groep 3-8:        Pennenstreken 

Mens&Maatschappij 

Groep 3-8:        Blink 

Wetenschap&Technologie 

Groep 5-8:        Maakotheek 

Engels 

Groep 5-8:        Take it easy 

Expressie 

Groep 1-8:        Creatieve communicatie 
Groep 1-8:        Lessen SKVR 

Muziek 

Groep 1-8:        Zangexpress 

Beweging 

Groep 1-8:        Basislessen                               
bewegingsonderwijs 

Sociaal-emotionele vorming en burgerschap 

Groep 1-8:        De Vreedzame School  

Verkeer 

Groep 5-8:         Veilig Verkeer Nederland 

 

3.10.1 Visie op Onderwijs aan het Jonge Kind 

Jonge kinderen leren spelenderwijs. Door hen te laten ervaren, onderzoeken en ontdekken leren zij 

zichzelf te ontwikkelen. Ons doel van spelend leren op Park16hoven is de kinderen onderwijs 

aanbieden op een betekenisvol, spelend en thematisch leren met de doelen bezig te zijn. 

Onze methodiek in de groepen 1/2 is het Spelend Leren. Spel wordt ingezet als middel om de 
ontwikkeling en het leren te bevorderen en te stimuleren. Aan de start van ieder thema gaan de 
leerkracht en de leerlingen in gesprek: wat weten we al van dit onderwerp, wat willen we nog leren 
over dit onderwerp en op welke manier zijn de leerlingen geïnteresseerd in het onderwerp.  
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Vanuit de eigen leervragen en interesses werken leerkracht en leerlingen met het thema-onderwerp. 
Aan de leerkracht de taak om alle gestelde ontwikkelingsdoelen voor die periode te koppelen aan het 
thema en de invulling die de leerlingen daaraan geven.  
We maken gebruik van een digitaal planbord, zo maken de kinderen al op jonge leeftijd kennis met 
het plannen van taken. Voorts is er ook veel aandacht voor bewegen en motoriek bij de kleuters. Ze 
bewegen zowel buiten als in de gymzaal.  
 

3.11 Gymnastiek  

De groepen 1-2 bewegen dagelijks buiten, in de gymzaal of in de speelzaal. Zij hebben hiervoor een 
paar gymschoentjes nodig, deze blijven op school. Het is wel prettig om regelmatig te controleren of 
de gymschoentjes nog passen. Alle groepen 1-2 hebben minimaal 2 keer per week gym. 
 
De groepen 3-8 hebben twee keer per week gym in de gymzaal van onze vakleerkrachten. Alle 
kinderen hebben hiervoor nodig: een shirtje en een broekje/rokje en gymschoenen. Regelmatig 
wordt er buiten gegymd. Het is fijn wanneer de leerlingen dan schoenen aandoen waarop zij goed 
kunnen bewegen.  
Gelieve geen turnpakjes in verband met het omkleden. De gymkleding dient iedere keer na de 
gymles mee naar huis te worden genomen. Het gymrooster ontvangt u in de Parkpost en is tevens te 
vinden op de website. 
 

3.12 Overblijven (TSO) 

Kinderen kunnen overblijven op school. Deze overblijf, TSO (tussen schoolse opvang) wordt verzorgd 
door de school in samenspraak met Norlandia. U kunt een keuze maken of uw kind 1 ,2, 3 of 4 dagen 
per week overblijft. De kosten voor schooljaar 2022-2023 zijn respectievelijk € 70,-, € 140,-, € 210 of 
€ 280,- per jaar. Er kan eventueel ook incidenteel worden overgebleven. De kosten hiervoor zijn € 
2,25- per keer. U kunt hiervoor een strippenkaart aanschaffen voor 10 keer overblijven. Deze kaart 
blijft geldig over het schooljaar heen. 
 
Via Norlandia kunt u gebruik maken van een broodservice. De voorwaarden en afspraken 
daaromtrent kunt u vinden op de site van Norlandia.  
  

http://www.norlandia.nl/
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4. Zorg voor leerlingen 

4.1 In- en uitschrijvingen 

Op de dag dat uw kind vier jaar wordt, mag hij of zij naar school. Het is voor ons prettig als kinderen 
minimaal een half jaar daarvoor worden aangemeld. Om informatie te krijgen of om het kind aan te 
melden, kunt u telefonisch of via de mail een afspraak maken met de directie. In een gesprek geven 
wij u dan informatie over de school en leiden wij u rond door het gebouw, waardoor u een indruk 
kunt krijgen van de school. Tevens vragen wij u informatie over uw kind. Hierdoor kunnen we een 
inschatting maken in welke groep uw kind het beste past en bij welke leerkracht uw kind wellicht het 
beste op zijn of haar plek is. We vragen ook om eventuele bijzonderheden te melden, zodat wij 
weten waar we rekening mee moeten houden. We gaan ervan uit dat uw kind zelfstandig naar het 
toilet kan. Uiteraard kunnen wij, indien er sprake is van een medische reden, afspraken hieromtrent 
maken. 
 
Voor het aanvragen van een rondleiding kunt u mailen naar aanmelden@bsp16hoven.nl.  
 
Een aantal weken voordat uw kind 4 jaar wordt ontvangt u een uitnodiging voor een ouderavond. 
Deze is speciaal bedoeld om de ouders van de nieuwe kinderen vooraf extra informatie te geven. Wij 
hopen zo het aantal vragen dat de meeste ouders vooraf hebben te kunnen beantwoorden. Van 
neemt de leerkracht contact met u op om wenmomenten (max. 4) af te spreken. Bij het maken van 
de afspraken voor de wenmomenten, zal de leerkracht ook een afspraak maken voor een 
kennismakingsgesprek.  
 
De school wil de uitstraling van een wijkschool behouden, daartoe hanteert de school een 
postcodebeleid. Alle kinderen woonachtig in de wijk Park16Hoven met postcode 3045 zullen, mits de 
school de juiste (onderwijs)zorg kan bieden, worden aangenomen op de school. Kinderen uit de 
omliggende wijken kunnen worden toegelaten, mits er voldoende ruimte is. 
 
Aangezien de school in een bijzondere samenwerking zit, vragen wij u ook of u voorkeur heeft voor 
één van de twee denominaties(besturen). U kunt ook de school de vrijheid geven om een keus te 
maken. Te allen tijde weet u bij welk bestuur uw kind staat ingeschreven. Tussentijds overschrijven 
naar het andere bestuur is niet wenselijk en zal alleen gebeuren als dit vanuit de school nodig wordt 
geacht. Bij het inschrijven zullen wij u vragen of u een specifieke voorkeur heeft voor een specifiek 
bestuur.  
 
Bij het aanmelden van kinderen die naar Park16Hoven verhuizen en die elders op school zitten, 
vragen wij, vóór we over kunnen gaan tot inschrijving, altijd uw toestemming om contact op te 
nemen met de school waar uw kind vandaan komt. In principe laten we alle kinderen toe, maar 
behoeft een kind veel zorg, dan moeten wij eerst grondig afwegen of we die zorg ook daadwerkelijk 
kunnen bieden. Voor groepen waar al veel ‘zorgleerlingen’ geplaatst zijn, kan een limiet gelden. 
 
Bij inschrijving vragen wij u om het burgerservicenummer van het kind en een kopie van een ID van 
één van beide ouders. 

4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen 

Zoals op elke school volgen we de ontwikkeling van uw kind nauwgezet. Hiervoor hebben we binnen 
Park16Hoven diverse instrumenten. 

4.2.1 Groepen 1-2 

In de groepen 1-2 volgen we de ontwikkeling van de kinderen vooral door middel van observaties. De 
groepsleerkrachten hanteren daarbij het onderwijsvolgmodel van “Kijk”; een landelijk gehanteerde 
methode om de ontwikkeling op de diverse gebieden zo goed mogelijk in kaart te brengen en te 

mailto:aanmelden@bsp16hoven.nl
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volgen. Hierbij worden ook aantekeningen gemaakt van de activiteiten van de kinderen, gesprekken 
met ouders en andere opvallende zaken. We nemen geen CITO-toetsen af bij de kleuters. Uit 
onderzoek is gebleken dat deze niet de meerwaarde bieden die we wensen de onderwijsinspectie 
onderschrijft dat kleuters meer ontdekkend moeten leren. CITO past daar niet bij. 

4.2.2 Groepen 3-8 

In de groepen 3-8 wordt er meer gewerkt met losse methoden voor de diverse vakken. Door middel 
van methodetoetsen houden we bij hoe het kind de aangeboden lesstof heeft verwerkt en kan 
toepassen. Samen met de beoordeling van het gemaakte werk in de klas vormen bovengenoemde 
toetsen de beoordelingen die u terug kunt vinden op het rapport. 
 
Ook nemen we op diverse vakgebieden cito- en methodetoetsen af. Cito-toetsen zijn landelijk 
genormeerde toetsen. De resultaten van de Cito-toetsen vindt u los bij de rapporten. Deze toetsen 
worden heel anders beoordeeld dan de methodegebonden toetsen; het gaat hier namelijk niet 
alleen om de aangeboden stof, maar ook om stof die de groep nog niet aangeboden heeft gekregen. 
Op deze wijze kan het verschil gemeten worden tussen de gemiddelde leerling en de sterkere 
leerling. Waar op de methodetoetsen de gemiddelde leerling en de heel goede leerling hetzelfde 
kunnen scoren, zullen zij op de Cito-toetsen verschillend scoren. De Cito-toetsen worden  tweemaal 
per jaar afgenomen: eenmaal in het midden van het schooljaar en eenmaal aan het einde. In groep 8 
nemen we de eindtoets basisonderwijs af. De Cito-toetsen geven ons een beeld van waar het kind 
staat ten opzichte van zijn/haar leeftijdsgenoten. Zij geven ons ook een beeld van de vorderingen van 
de groep en van het onderwijs dat we bieden. Wij gebruiken deze gegevens ook voor ons 

kwaliteitsbeleid.  
 

4.3 Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften 

4.3.1 Zorg binnen de school 

In de school volgen we de leerlingen zo nauwgezet mogelijk. In eerste instantie is dit een taak van de 
leerkracht. Minimaal driemaal per jaar heeft deze een groeps- en/of leerlingbespreking met de intern 
begeleider over de vorderingen van de groep en van de individuele leerlingen. Deze besprekingen 
monden uit in een groepsplan, waarin staat beschreven welke groep leerlingen welk aanbod krijgt. 
Een kind dat opvalt in zijn/haar ontwikkeling (zowel voorsprong als achterstand) zal een aanpassing 
krijgen in de dagelijkse lessen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een kind meer of minder instructie 
krijgt. Deze aanpassingen zal de leerkracht hoofdzakelijk zelf uitvoeren in de klas. In uitzonderlijke 
gevallen zal een kind een individueel plan krijgen. Hiervan worden de ouders door de leerkracht op 
de hoogte gebracht. Na een vooraf afgesproken periode zal het plan geëvalueerd worden. 
 
Extra aandacht voor kinderen die dit nodig hebben, zal zoveel mogelijk in de klas aangeboden 
worden door de groepsleerkracht zelf. Het effect hiervan is groter, aangezien de leerkracht de 
kinderen het beste kent en weet hoe de ontwikkeling van het kind verloopt. Extra aandacht binnen 
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de groep valt minder op en wordt door de overige leerlingen als normaal ervaren. In alle groepen zijn 
er voldoende momenten waarop er zelfstandig wordt gewerkt door de leerlingen, zodat de 
leerkracht de ruimte en de tijd heeft om leerlingen die extra aandacht nodig hebben te kunnen 
helpen aan de instructietafel.  
 
Het komt voor dat de school van mening is dat het voor een kind beter is een bepaalde groep te 
doubleren. Dit gebeurt uiteraard alleen als wij van mening zijn dat doubleren van meerwaarde is 
voor uw kind, wij gaan hierover altijd het gesprek aan met ouders.  
Het kan ook voorkomen dat wij het raadzaam vinden dat een kind een groep overslaat. Dit gebeurt 
echter zeer zelden. Wat vaker gebeurt, is dat een kind voordat het zes wordt, doorstroomt van de 
kleuters naar groep 3. De ontwikkeling van een kind moet dan wel op alle vlakken zodanig goed zijn 
dat het zich kan handhaven in groep 3. Deze stap moet op zowel cognitief gebied, maar vooral ook 
op sociaal-emotioneel gebied gemaakt kunnen worden. Uiteraard worden de ouders in alle gevallen 
betrokken bij de totstandkoming van deze stappen.  

4.3.2 Zorg buiten de school 

In sommige gevallen hebben wij als school niet voldoende deskundigheid in huis. In die gevallen 
zullen we als school, na overleg met de ouders, deskundigen van buiten de school om hulp vragen. 

4.3.3 Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 

Alle kinderen van vijf jaar worden uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Vooraf wordt 
contact opgenomen met de school om te informeren of er zaken zijn waar tijdens het onderzoek 
extra aandacht aan besteed moet worden. Het gezondheidsonderzoek bestaat uit een lichamelijk 
onderzoek en de mogelijkheid om eventuele problemen rondom gedrag, opvoeding en school te 
bespreken. Er is ook de mogelijkheid om, op verzoek van ouders en/of de school, een kind extra of 
eerder dan het vijfde jaar op te laten roepen. Het CJG kan de school ook ondersteunen met 
vraagstukken op het gebied van opvoeding en/of medische hulpvragen. 

4.3.4 PPO (Passend Primair Onderwijs) 

Onderstaande tekst, gericht aan alle ouders van schoolgaande kinderen in Rotterdam, is integraal 
overgenomen van de notitie die door Passend Onderwijs Rotterdam geschreven is. In grote lijnen 
wordt hier een en ander beschreven over de invoering van passend onderwijs en de gevolgen 
daarvan voor de toelating en de zorgplicht. Het volledige toelatingsbeleid voor Park16Hoven kunt u 
opvragen bij de directie. 
 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.                        
De regering wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan.      
      
Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor 
moeten zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt, ook als duidelijk is dat er voor een kind 
extra ondersteuning nodig is. Veelal zal dit op de school zijn waar het kind al zit of aangemeld wordt 
(bij een nieuwe leerling). Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken 
naar een andere school die de gewenste ondersteuning wel kan bieden. Dit kan ook een school voor 
speciaal basisonderwijs zijn. 
Alle scholen moeten in verband hiermee aan de door het samenwerkingsverband vastgestelde 
basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de 
basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het 
totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Het afgelopen schooljaar 
hebben alle basisscholen een verkorte (gecomprimeerde) versie van dit schoolondersteuningsprofiel 
opgesteld. Het gecomprimeerde schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien 
op de website van de school en ligt ter inzage bij de directie van de school.  



Schoolgids 2022-2023 basisschool Park16Hoven 
20 

Voor meer informatie omtrent passend onderwijs en de wijze waarop dit bij ons op school wordt 
vormgeven, verwijzen wij u naar het speciale gedeelte hierover op onze schoolwebsite.    
 

4.3.4 Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

In het door ons opgestelde schoolondersteuningsprofiel geven wij aan waar onze grenzen liggen en 
welke ambities wij hebben als het gaat om aan zoveel mogelijk kinderen onderwijs te bieden, 
passend bij hun onderwijsbehoeften. Samengevat geeft ons schoolondersteuningsprofiel een 
antwoord op de volgende vragen: 
Voor welke kinderen is er al een passend aanbod? 
Voor welke kinderen hebben we een passend aanbod met behulp van externe partners? 
Voor welke kinderen kunnen of willen we geen passend aanbod realiseren, kijkend naar expertise en 
andere omstandigheden binnen de school? 
In welke richting wil de school zich ontwikkelen? 
Welke expertise hebben we nu al in huis? 
Voor welke kinderen wordt in de komende periode een aanbod ontwikkeld dat er nu nog niet in 
voldoende mate is? 
Het schoolondersteuningsprofiel is tot stand gekomen door bespreking in het team, overleg tussen 
directie en de intern begeleiders en na bespreking met de medezeggenschapsraad.  
Het schoolondersteuningsprofiel vormt een onderdeel van ons schoolplan en is op te vragen bij de 
directie. Deze is tevens te vinden op onze website.  
U kunt ook contact opnemen met PPO: 
 
Contactgegevens PPO Rotterdam 
Bezoekadres: Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam                                                             
Postadres: Postbus 50529, 3007 JA Rotterdam                                                                             
E-mail: info@pporotterdam.nl                                                                                               
Internet: www.pporotterdam.nl 
 

4.3.5 Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 

De school heeft contact met een schoolmaatschappelijk werkster van het SMW Rotterdam-
Rijnmond. Onze schoolmaatschappelijk werkster is Susanne Blokzijl. Leerkrachten kunnen, in 
samenspraak met ouders, leerlingen aanmelden via de intern begeleider. Susanne kan ondersteuning 
bieden op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en/of 
gedragsproblemen. Ouders kunnen ook zelf contact opnemen met susanne.blokzijl@smwr-rijnmond.  

4.4 Rapport/groeiportfolio 

De kinderen van groep 2 krijgen in maart en juni een rapport mee. Dit is een uitdraai uit het digitale 
volgsysteem van KIJK. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen voorafgaand aan iedere vakantie hun 
groeiportfolio mee naar huis. Het groeiportfolio bestaat uit 5 onderdelen: 

1. Dit ben ik 
2. Dit kan ik 
3. Dit wil ik 
4. Zo gaat het 
5. Ik ben trots op 

Door het groeiportfolio kunnen kinderen beter sturing geven en leren reflecteren. Zo worden zij zich 
steeds meer bewust van hun eigen handelen. Op kleine onderdelen kunnen zij hun eigen plan 
schrijven over wat zij willen verbeteren en hoe dat er uit ziet. Bij het onderdeel ‘zo gaat het’ vindt u 
een weerslag in cijfers en letters hoe het gaat (dit is het rapport). Tevens vindt u daar een overzicht 
van de laatst behaalde CITO-scores. 
 

mailto:info@pporotterdam.nl
http://www.pporotterdam.nl/


Schoolgids 2022-2023 basisschool Park16Hoven 
21 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar vinden startgesprekken plaats voor de kinderen van de 
groepen 3-8. De startgesprekken hebben als doel de wederzijdse verwachtingen voor het komende 
schooljaar goed in kaart te brengen. Naast het startgesprek, vinden er halverwege februari ook 
kindgesprekken plaats. Hierin wordt het groeiportfolio en de CITO besproken. In juni zijn de 
gesprekken facultatief en nodigt de leerkracht de ouders en kinderen uit die hij/zij nog wil spreken. 
Het kindgesprek is een gesprek over het groeiportfolio. Kinderen hebben met de leerkracht het 
gesprek voorbereid en voeren, onder toeziend oog van de leerkracht, een ontwikkelingsgesprek met 
hun ouders. Doel van het groeiportfolio en de gesprekken is om iedereen op de hoogte te houden 
van de ontwikkeling, zodat we alle kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden in hun 
ontwikkeling. De gesprekken voor de ouders met kinderen in groep 1-2 kunnen qua momenten 
afwijken. U wordt tijdig op de hoogte gebracht wanneer deze zullen plaatsvinden.  
 

4.5 Schorsing  

Een basisschool mag uw kind in bepaalde gevallen schorsen. Dan heeft uw kind (tijdelijk) geen 
toegang tot de school. De afspraken hierover kunt u opvragen bij de directie van de school. 

4.6 Meldcode kindermishandeling, huiselijk geweld en SISA 

Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld 
en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode van ons 
schoolbestuur. De code is te vinden op de website van de school. Binnen onze school is Gerdien 
Gelderblom aandachtsfunctionaris, zij kan u indien nodig verdere informatie geven over de 
meldcode. 
 
SISA is de afkorting voor: Samenwerkings Instrument Sluitende Aanpak. Soms ondervinden leerlingen 
problemen in hun ontwikkeling. Soms zijn de problemen dusdanig dat hulp van buiten de school 
nodig is. We vinden wij als school het belangrijk om met deze instanties samen te werken. Samen 
met de ouders/verzorgers, leerling en de andere betrokken instanties willen wij komen tot een zo 
goed mogelijke begeleiding. SISA helpt u, ons en de andere instanties om de betrokkenheid rondom 
een leerling inzichtelijk te maken en snel met elkaar in contact te kunnen komen. Belangrijk om te 
weten is dat in SISA alleen komt te staan dat de leerling onderwijs bij onze school volgt. Er staat geen 
inhoudelijke informatie over de leerling of zijn ouders/verzorgers in. SISA is geen openbaar systeem 
en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op SISA én hun betrokkenheid op de 
leerling in SISA kenbaar hebben gemaakt. SISA is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet 
bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over SISA is te vinden op: www.sisa. rotterdam.nl 

4.7 Privacy 

De school gaat zorgvuldig om met de gegevens van al haar leerlingen en werknemers. Dit houdt in 
dat alle werknemers een verklaring van geheimhouding dienen te tekenen en dat aan ouders 
toestemming wordt gevraagd indien gegevens van hun kind gedeeld worden met derden. Veel 
gegevens zijn tegenwoordig digitaal en vanuit het bestuur zijn de benodigde maatregelen genomen 
om te voorkomen dat anderen daarbij kunnen komen. De school heeft in een document alle 
privacyregels opgesteld, deze is op te vragen bij de directie.  
 
Betreffende foto’s vragen we toestemming om foto’s van kinderen te delen met schoolgenoten en 
waar het overzichtsfoto’s betreft om deze te publiceren op de website. Hiervoor krijgt u een 
formulier bij inschrijving. Indien er wettelijke wijzigingen zijn, vragen we iedereen dit opnieuw te 
ondertekenen. 
  

http://www.sisa/
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5. Het schoolteam 

5.1 Personeelssamenstelling 

Functies en taken van het team 
De directeur, werkzaam bij beide besturen, is eindverantwoordelijk en afgevaardigde van het 
bevoegd gezag. 
De adjunct-directeur, werkzaam bij beide besturen, is samen met de directeur verantwoordelijk voor 
de dagelijkse leiding van de school en zet, in samenspraak met het team, het beleid uit van de school. 
De directeur en de adjunct-directeur vormen samen de schoolleiding. 
 
De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg op school.  
 
De PLG (professionele leergemeenschap) coördinator is verantwoordelijk voor de aansturing van 
een, van tevoren bepaalde hoeveelheid groepen. Er zijn 4 PLG-coördinatoren; één voor groep 1-2, 
één voor groep 3-4 één voor groep 5-6 en één voor groep 7-8. PLG-coördinatoren zijn leerkrachten 
met een extra taak. 
 
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep en de overige taken die 
hem/haar zijn toebedeeld. 
 
De conciërge draagt onder meer zorg voor het technische- en huishoudelijk onderhoud, neemt de 
telefoon aan, ontvangt gasten en verricht waar nodig hand- en spandiensten. 
 
De didactisch coach is ondersteunend in de didactiek voor de leerkrachten. Zij gaan op 
klassenbezoek en ondersteunen op basis van hulpvragen van de leerkracht. 
 
De schoolopleider is tussenpersoon tussen de opleiding en de school. Zowel leerkrachten als 
stagiaires kunnen met vragen bij de stagebegeleider terecht. 
 
De anti-pestcoördinator is verantwoordelijk voor het anti-pestprotocol en aanspreekpunt voor 
leerkrachten, kinderen als er gepest wordt. 
 
Groepsindeling 2022-2023 
  

Groep 1/2A Marloes de Kreek (ma, di, wo) Edith van Rest (do, vr) 

Groep 1/2B Sandra Vermeulen (ma, di, wo) Judith Dekkers (wo, do, vr) 

Groep 1/2C Sandra Henrichs (anti-pestcoördinator) 

Groep 1/2D  Rosanne Tertoolen (ma, di, vr) Janna Roobol (wo, do) 

Groep 1/ 2 E Angela van der Stelt 

Groep 1/2F Laurens van Bekkum 

Groep 1/2G Anne den Hartog (ma, wo, do, vr) Yolanda van Dijk (di) 

Groep 1/2H 
Anne Groeneboom (ma, di, wo)  Úna Burmania (do, vr) 

PLG-coördinator 1-2 

Groep 1-2J Renate Kortenbout 

Groep 3A Lyanne Sangster 

Groep 3B  Annemieke van der Lelij 

Groep 3C Eline van Helden (ma, di, vr) Sipp Verstraten (wo, do) 

Groep 3D Denise van Kronenburg (ma, wo, do, vr) Sipp Verstraten (di) 

Groep 3E Josephine Stoel  
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Groep 4A Nada Weber  

Groep 4B 
Eline Handgraaf (ma, di, wo, do) Ghislaine Heij (vr)  

PLG-coördinator 3-4 

Groep 4C  Lianne Hout 

Groep 4D Patricia Jap (ma, wo, do, vr) Denise van Boxtel (ma, di) 

Groep 5A 
Mara Nagtegaal (ma, di) 
PLG-coördinator 5-6 

Suzanne den Haan (wo, do, vr) 

Groep 5B Kelly van As (ma, di) Esther van der Heijden (wo, do, vr) 

Groep 5C Mariska Weber (ma, di, do, vr) Ghislaine Heij (wo) 

Groep 5D Jamaine Hulstkamp 

Groep 6A Luka Heijsman 

Groep 6B Sanne van den Berg (ma, di, wo, do, vr) Ryan Beckers (ma, di) 

Groep 6C Riffian Jonathans 

Groep 6D Stefan Poot 

Groep 7A  Danique Legerstee 

Groep 7B Marijke van der Gaag (ma, di, wo) Zubeyde Cicek (do, vr) 

Groep 7C Milo van der Werf 

Groep 7D Ivan Broer  Lion van Klooster (ma, di, wo) 

Groep 8A Nanna Pierik 

Groep 8B Natasja Hordijk (ma, di, do, vr) Carmen Koetsier (ma, di, wo) 

Groep 8c Henk Pijnenburg (di , wo, do, vrij) 

Groep 8d Sandra Bakker (wo, do, vrij) Roos Hollenberg (ma) Thijs Hoogenraad (ma, di)  

 
 

Overige  personeelsleden 

Directie 

Paul Burghouwt (directeur) 
Antoinet de Valk (adj.directeur, ma, di, do, vr) 

Intern Begeleider 

Miranda Reineri (ma, di, do) 
Gerdien Gelderblom (ma, di, do) 
Saskia Vosselman (ma, di, wo) 

Conciërge 

Sonja Seltenrijch (di, wo, do) 
Carolien Dekkers (ma, do) 

Ondersteuning  

Marjorie Heije  (di, wo, do) 
Renske Smit (di, do, vr) 
Aad van den Burg (ma, di, wo, do) 
Denise Verschoor 
Anna Hermanns (SKVR, di) 
Alvaro Brugman(Norlandia, techniek) 
Dennis Mutsaers (Norlandia, bewegen) 
Mitchell Romijn (Norlandia, bewegen) 
Emine Aritan (Norlandia, ondersteuning groep 1/2) 
Iris van Daalen (Norlandia, ondersteuning groep 1/2) 
 

Gymnastiek 
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Gina van Schaijik  
Camilla Burcksen  

 

Talenten van leerkrachten 

Leerkracht Talenten en gevolgde cursussen/ opleidingen 

Marloes de Kreek Montessori-opleiding, gymbevoegdheid, cursus 
bouwcoordinator, cursus IB H. Janssens, cursus 
gesprekstechnieken, teach like a champion, DaVinci 
methode. 

Sandra Henrichs Gedragspecialist (masteropleiding), Rots&Water-trainer, 
Antipest-specialist, opleiding hoogbegaafden/slimme 
kinderen. Competentievergrotend werken, stimuleren van 
ouderbetrokkenheid. Ervaring cluster 4-onderwijs. 

Sandra Vermeulen Creativiteit/ ruim 33 jaar ervaring in het basisonderwijs/ 
coöperatieve werkvormen /ervaring met Dalton onderwijs . 

Anne Groenenboom Ontwikkeling jongens/meisjes, gesprekstechnieken, 
coöperatieve werkvormen, beredeneerd spelen in de 
onderbouw 

Yolanda van Dijk Coöperatieve werkvormen, spelend leren, poppenkast, 
toneel en zang 

Una Burmania HBO Kindercoach, coöperatieve werkvormen, 
ontwikkelingsgericht spelen, native English speaker, HBO 
CMV (organiseren evenementen/activiteiten en 
gesprekstechnieken), creatief, ouderbetrokkenheid 

Lyanne Sangster Academische pabo gericht op orthopedagogiek, muziek 
(zingen/gitaar/ukelele), handig met de computer 

Denise van Kronenburg Minor Dyslexie 

Nada Weber Gym, positieve coaching, minor gericht op gespreksvoering.  

Suzanne de Haan Cursus meidenvenijn, cursus growth mindset, teach like a 
champion, training 7 gewoonten van Covey 

Annemieke van der Lelij MSV-rekencursus 3&4, cursus PAD, Mentoren scholing B, 
minor passend onderwijs, zangles, organiserend handig 

Antoinet de Valk Master Special Educational Needs (specialisaties Leren en 
Begeleiden), Leer&Veerkracht basisopleiding (het verweven 
van strategieën, vaardigheden en eigenschappen om de 
mentale veerkracht en welbevinden te vergroten in de 
dagelijkse lespraktijk), Regieversterkend Handelen en 
Leidinggeven, Leidinggeven aan Schoolontwikkeling 
(vakbekwaam), opleiding tot Snappet coördinator 

Patricia Jap Braingym, bewegend leren, bevoegd Yogadocente voor alle 
niveaus van yoga met aantekeningen voor 
ademhalingsoefeningen en concentratieoefeningen, 
gediplomeerd Kinesiologie therapeute, Regenboogtrainer, 
Gym bevoegdheid, Teach Like a Champion, Communicatie: 
In gesprek met kinderen, Gespreksstijlen en technieken.  

Barbara Quint  Positief, harde werker, leer graag (nieuwe dingen), ervaring 
met daltononderwijs, diploma coach hoogsensitiviteit, 
ervaring met montessori-onderwijs, ik help graag. 
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Marjorie Heije Hoe verbeter ik mijn aanvankelijk leesonderwijs. 
Fijn-motorische ontwikkeling: van voorwaarden tot 
schrijven. 

Renske Smit Kennis over autisme, kennis over lichamelijke- en geestelijk 
gehandicapten, cursus lichamelijke agressie afweren 

Natasja Hordijk Minor passend onderwijs, Teach like a champion, 
Breinsleutels, leerlingenraad. 

Gina van Schaijik Lichamelijke Opvoeding, Minor Sportmassage, EHBSO- 
diploma, Minor Outdoor Coach 

Sanne van den Berg Organisatorisch sterk, creatief, ICT, anti-pestprogramma’s 

Kelly van As Opleiding tot didactisch coach, minor passend onderwijs 

Stefan Poot Cursus dyscalculie, cursus hoogbegaafdheid, kennis van 
Prowise 

Ghislaine Heij Didactisch coach, cursus gesprekstechnieken, 
aandachtsfunctionaris, ervaring in gedrag en cluster 4 
onderwijs, voorzitter PLG, minor passend onderwijs, cursus 
persoonlijk meesterschap, cursus Early bird,  

Paul Burghouwt Gesprekstechnieken, technisch lees- en rekencoördinator, 
IB, gedragswetenschappen, coaching, systeemdenken, gym 
en muziek. 

Miranda Reinerie Coachingscursus (basis & verdiepend), 
hoogbegaafheidcoördinator, kennis coöperatieve 
werkvormen, Master EN (Educational Needs), 
Rekencoördinator, minor gym 

Gerdien Gelderblom Aandachtsfunctionaris, hoogbegaafdheid coördinator, 
leesonderwijs groep 3, Leeruniek kennis 

Mara Nagtegaal Academische PABO, ervaring in cluster 4 (autisme + 
ODD/ADHD), Master Forensische Gezinspedagogiek, Google 
Educator level 1, cursus 
bouwcoördinator/middenmanagment. 

Roos Hollenberg Master Educational Needs (richting: leren), bevoegdheid 
bewegingsonderwijs 

Laurens van Bekkum Montessoridiploma, IPC early years training, spelend leren, 
mentorentraining via DHS (begeleiding Pabo-studenten), 
BHV. 

Nanna Pierik  

Anne den Hertog Gymbevoegdheid, enthousiast, doorzetter, cursus kinderen 
met een ontwikkelingsvoorsprong, spelend leren. 

Ivan Broer Gedreven, innovatief en ontwikkelingsgericht. 
Gymbevoegdheid, leerdoelgericht werken, het versterken 
van eigenaarschap en het ontwikkelen van een Growth 
Mindset, leidinggeven aan schoolontwikkeling. 

Roos Vergouwe  PLG-coördinator, pedagogische tact, organisatorisch sterk, 
teamplayer, ICT vaardig, gymbevoegd, enthousiast, positief, 
oplossingsgericht, leidinggeven aan schoolontwikkeling 
(startbekwaam). 

Judith Dekkers Ervaring in cluster 4 onderwijs met autistische kinderen, 
orthopedagogiek , cursus Benny 's playground (het 
aanbieden van Engels aan jonge kinderen), creatief. 

 



Schoolgids 2022-2023 basisschool Park16Hoven 
26 

5.2 Verlof en ziekte van personeel 

Bij verlof en/of ziekte van een leerkracht wordt in de regel vervanging geregeld. Indien er geen 
vervanger beschikbaar is, is het een mogelijkheid om de groep te verdelen over andere groepen. Niet 
voor ieder leerjaar is dit mogelijk; een groep van dertig leerlingen verdelen wij niet gemakkelijk over 
andere groepen; dan kunnen groepen van 40 leerlingen in één lokaal ontstaan, wat wij voor de 
kinderen en leerkrachten niet wenselijk vinden. In ons team hebben we 4 dagen per week de 
beschikking over een invalleerkracht en één dag per week is er een docent van de SKVR aanwezig op 
school, die groepen voor een dag kan opvangen. Zij biedt dan een gecomprimeerd onderwijsaanbod 
aan en geeft een deel van de dag les in kunstzinnige vorming.  
In zeer uitzonderlijke situaties kan het gebeuren dat we genoodzaakt zijn een groep thuis te laten. 
Uiteraard wordt u hiervan op tijd op de hoogte gebracht, uiterlijk op de ochtend zelf voor 7.30u. 
Voorts is het ons streven om zo weinig mogelijk verschillende leerkrachten voor één groep te 
plaatsen. Na langdurig ziek zijn, zullen leerkrachten ook weer moeten re-integreren. Indien dit het 
geval is zullen we u informeren over hoe dit proces plaatsvindt.  
Corona en het lerarentekort hebben een negatieve invloed op het vervangen van leerkrachten.  

5.3 Scholing van leerkrachten 

Het vak van leerkracht is continu in ontwikkeling. Het nascholen en bijscholen van leerkrachten is een 
onderdeel van ons personeelsbeleid. Deze nascholing kan het hele team betreffen, maar ook 
individuele nascholing behoort tot de mogelijkheden. 

5.4 Opleidingsschool voor toekomstige collega’s 

Doel van het in de school opleiden is dat studenten goed worden voorbereid op hun toekomstig 
beroep. Opleiden in school leidt ertoe dat studenten tijdens hun opleiding een groot deel van hun 
tijd op de basisschool doorbrengen en daar werken aan hun competentieontwikkeling. Ze worden 
gezien als aanstaand collega en worden volledig meegenomen in de dagelijkse gang van zaken 
binnen Park16Hoven. Dat doen we door het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
de opleiding en professionalisering van leraren. Gevolg van deze aanpak is dat we samen passend en 
betekenisvol onderwijs (blijven) realiseren voor al onze leerlingen. 
 
Op Park16Hoven is een schoolopleider aanwezig. De schoolopleider is van toegevoegde waarde 
omdat hij/zij kennis heeft van de opleidingsdidactiek en het opleidingscurriculum. De schoolopleider 
van Park16Hoven is het aanspreekpunt voor studenten en collega's en onderhoudt het contact met 
de instituutsopleiders. Ook vinden wij het belangrijk dat de schoolopleider het leren in de praktijk 
organiseert. Denk aan introductieprogramma's, observaties in de klas en aanvullende leeractiviteiten 
zoals: workshops, intervisie en student klassenconsultaties. 
 
Studenten die op Park16Hoven komen stagelopen, worden begeleid door geschoolde mentoren die 
een cursus hebben gevolgd op het gebied van coaching. We trachten de studenten zoveel mogelijk 
op maat te plaatsen. Er wordt rekening gehouden met talenten, interesses en specialiseringen. We 
zijn voorstanders van het idee dat mentoren hun expertise beschikbaar stellen voor alle studenten 
binnen de school. 
 
Tot slot kan er gezegd worden dat Park16Hoven ten alle tijden de kwaliteit van de leeromgeving in de 
klas voor studenten bewaakt. Wij willen inspireren, leren en ontwikkelen. 

6 Ouderbetrokkenheid 

6.1 Het belang van ouders in de school 

Ouderbetrokkenheid staat hoog in het vaandel bij Park16Hoven. Het opvoeden van kinderen is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid, school en ouders kunnen in deze niet zonder elkaar. De school 
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neem daarin een transparante rol. De figuurlijke deuren staan altijd open voor kinderen en ouders. 
Het maken van een afspraak is hierbij wel van belang. Voor schooltijd heeft een leerkracht niet de 
tijd om op vraagstukken in te gaan, maar een afspraak maken kan uiteraard altijd. 

6.2 Informatievoorziening 

Buiten de schoolgids, die u via de mail wordt aangeleverd en op de website staat, proberen wij u op 

een aantal manieren zo goed mogelijk op de hoogte houden. 

6.2.1 Schoolkalender 

Naast de schoolgids is er een kalender met daarin de belangrijkste data van het jaar. Deze is te 
vinden in de app en op de website. 

6.2.2 Basisschool App   

Als uw kind op school komt, krijgt u een brief waarmee u een account aan kunt maken bij de 
basisschool app. Alle mail vanuit de school wordt verstuurd via deze app. We maken ook gebruik van 
de basisschool app voor het inplannen van gesprekken en in de agenda van de basisschool app staan 
alle belangrijke data. Op deze app plaatsen de leerkrachten ook groepsberichten met foto’s, indien u 
hiervoor toestemming heeft gegeven. Zo blijft u op de hoogte van wat er in de groep gebeurt. 

6.2.3 Ouderavonden groep 1-2 

Voor de ouders van wie de kinderen 4 jaar worden en naar groep 1 gaan, worden gedurende het jaar 
een aantal ouderavonden georganiseerd. Hierbij zullen minimaal 2 kleuterleerkrachten per keer 
aanwezig zijn. U krijgt hiervan apart bericht.  

6.2.4 Parkpost 

Eens per maand ontvangt u een nieuwsbericht, genaamd Parkpost. Hierin staat actuele informatie, 
deze wordt verspreid via de app. De Parkpost is ook altijd te vinden in de app van de school. 

6.2.5 Klassennieuws 

Indien leerkrachten een algemene (hulp)vraag aan de ouders hebben, maken zij gebruik van de 
basisschool app. 

6.2.6 Website 

Op de website kunt u alle nieuwsberichten lezen en staat ook de schoolgids. Hier vindt u alle actuele 
informatie over onze school. 

6.2.7 Klassenapp 

In de huidige tijd wordt er ook gebruik gemaakt van appgroepen, wat handig en snel is. Het is wel fijn 
als we daar op de juiste manier gebruik van maken. Veel groepen hebben met alle ouders een 
klassengroep. De klassenouders hebben vaak ook nog een whatsappgroep met de leerkracht, hierin 
wordt contact gehouden over zaken die de gehele groep aangaan. Als er zaken zijn die niet goed 
verlopen, vinden wij het fijn als u gewoon direct naar ons toekomt. In een appgroep gaat het vaak 
mis als het over persoonlijke zaken gaat en we dienen onze kinderen het juiste voorbeeld te geven. 
Het verspreiden van informatie die gedeeld is via de groepsapp, wordt niet via sociale media 
gedeeld. Dit keuren we ten zeerste af. 

6.3 Ouderparticipatie 

Ouders zijn belangrijk voor onze school. Buiten het feit om dat zij samen met de school 
verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van hun kind, hebben we ouders ook nodig bij de mooie 
taak die we met elkaar hebben om kinderen zich zo breed mogelijk te laten ontwikkelen. Om alle 
activiteiten tot een goed einde te brengen hebben we de hulp van ouders hard nodig.  
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Alle klassen hebben 1 of 2 klassenouders, die in samenspraak met de leerkracht hulp van andere 
ouders in kunnen roepen. Dat kan op allerlei vlakken zijn: ondersteuning bij uitjes met de klas, 
schoolreis, versieren, presentatie over een bepaald beroep van een ouder etc. Bij schoolbrede 
activiteiten zal de hulp gevraagd worden via de app vanuit de betreffende commissie.  

6.4 Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan dat overlegt over de gang van zaken op de 
school. Besproken wordt o.a. de schoolbegroting, het schoolplan, de schoolgids, het vakantierooster 
en de inhoudelijke planning. In de wet op de medezeggenschap staat welke bevoegdheden de MR 
heeft ten aanzien van de onderwerpen die besproken worden.  
 
De MR bestaat uit 2 geledingen, te weten: de oudergeleding en de personeelsgeleding. Park16Hoven 
heeft één MR. Ondanks de tweeledigheid van bestuur bestaat de MR uit 4 ouders los van bestuur. 
De MR kan gevraagd en ongevraagd advies c.q. instemming geven betreffende onderwerpen die in 
de reglementen van Stichting BOOR en van de RVKO zijn vastgesteld. In de wet op 
medezeggenschapraad staat beschreven op welke punten instemming vereist is. Hiernaast vormt de 
MR een belangrijke informatiebron voor vragen, wensen en opmerkingen van ouders. 
 
Er wordt 6 maal per jaar vergaderd, maar indien nodig worden er extra vergaderingen belegd. De 
voorzitter leidt de vergaderingen. De secretaris zorgt in overleg met de voorzitter en zo nodig de 
directie voor het opstellen van een agenda en verzorgt de notulen en de post. MR-leden worden 
voor 3 jaar gekozen. De voorzitter en de secretaris dragen zorg voor verkiezingen. De MR zorgt ieder 
jaar voor controle op de in- en uitgaven van de oudergelden. De directie van de school maakt geen 
deel uit van de MR. Zij voorziet de MR van informatie en is in die hoedanigheid, op uitnodiging, 
aanwezig bij de MR-vergaderingen. 
 
De samenstelling van de MR dd. 1 augustus 2022: 
Oudergeleding :          

- Mathilde de Boer (voorzitter) 
- Anneloes de Vreeze-Vogelaar 
- Pieter Verhagen 
- Paul de Laat 
- Leonie Welling 

 
Personeelsgeleding: 

- Denise van Kronenburg 
- Kelly van As 
- Anne den Hertog 

6.5 Vrijwillige ouderbijdrage 

U krijgt in het begin van het schooljaar het verzoek tot het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. 
Deze bedraagt 75 euro. De vrijwillige bijdrage van kinderen die instromen gedurende het jaar, 
verminderen we met 5 euro per maand. Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet 
tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. 
 
In het begin van het schooljaar krijgt u bericht via wiscollect om deze bijdrage te voldoen.  
Uw bijdrage wordt gebruikt voor allerlei zaken die niet gesubsidieerd worden, zoals de kosten van 
het sinterklaasfeest, kerstfeest, schoolreis, projecten, etc. Uit de eventuele extra bijdrage bekostigen 
wij zaken als: extra uitdagend materiaal, materiaal voor beeldende vorming etc. 
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6.6 Klachtenprocedure 

Park16Hoven gaat er vanuit dat school, ouders en kind gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een 
goed leerproces. Mocht dit niet optimaal verlopen, dan wordt verwacht dat, eenieder vanuit zijn 
eigen verantwoordelijkheid, contact met elkaar opneemt. Mocht u, als ouder, niet goed begrepen 
worden door de groepsleerkracht, dan kunt u eerst contact opnemen met de intern begeleider. 
Mocht dit niet naar tevredenheid worden afgewikkeld, dan kunt u dit bespreken met de directie. 
 
Mocht dit gesprek niet tot verheldering leiden, dan kunt een formele klacht indienen. De formele 
klacht wil het belang van de betrokkenen dienen, maar ook het belang van de school (een veilig 
schoolklimaat). Het klachtrecht heeft een signaalfunctie: het bevoegd gezag en de school ontvangen 
signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van 
zaken op school. 
 
Wie kunnen een klacht indienen? 
Naast ouders en leerlingen kan eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap een klacht 
indienen. Deze klachtenregeling geldt voor alle scholen van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs 
Rotterdam, hierna te noemen: BOOR. 
Dezelfde klachtenregeling geldt voor alle scholen van de Rotterdams Vereniging Katholiek Onderwijs, 
hierna te noemen RVKO. 
 
Mocht u een probleem of een klacht hebben, dan is de procedure als volgt: 

• Om te beginnen neemt u contact op met de betreffende groepsleerkracht. 

• Indien het om zorg gaat rondom uw kind en u er niet uitkomt met de leerkracht, kunt u zich 
wenden tot de intern begeleider. 

• Betreft het een zaak van de schoolorganisatie in het algemeen, dan kunt u contact opnemen 
met de betreffende PLG-coördinator van de groep.  

• Wanneer het overleg met de leerkracht (en eventueel PLG-coördinator) naar uw of onze 
mening niet leidt tot opheldering en/of een oplossing van het probleem, dan kunt u de 
kwestie voorleggen aan de directie. 

• De directie zal zich in eerste instantie bemiddelend opstellen en hoor en wederhoor 
toepassen.  

• Mochten we er samen niet uitkomen, dan kan degene met de klacht in contact treden met 
de vertrouwenspersoon van één van de besturen. De directie van de school kan u vertellen 
bij welk bestuur u uw klacht dient neer te leggen. De klachtenprocedures van de besturen 
zijn te vinden op desbetreffende websites. 

 
Klachtenafhandeling 
In het algemeen geldt de regel dat een klacht eerst door de klager met degene die de klacht betreft 
wordt besproken. Is dit niet afdoende, dan zijn de direct leidinggevende of de schooldirectie het 
aanspreekpunt. Is de klacht op schoolniveau niet afdoende opgelost, dan kan men zich richten tot 
het College van Bestuur van BOOR in geval uw kind op OBS Park16Hoven zit. Zit uw kind op KBS 
Park16Hoven dan richt u zich tot het College van Bestuur van de RVKO. In gevallen waarbij de 
(uitdrukkelijke wens tot) vertrouwelijkheid (op voorhand) een belangrijke factor is, kan de externe 
vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Deze functionarissen kunnen ook behulpzaam zijn bij de 
afweging wel of geen klacht in te dienen. De externe vertrouwenspersonen van de RVKO zijn dhr. 
R.W. Verhoeven en mevr. D. Young. De externe vertrouwenspersonen van BOOR zijn mevr. S. 
Ouweneel, dhr. A. Kok en mevr. J. Ames.  
 
Namen en adressen 
De verantwoordelijkheid voor de klachtenafhandeling vanuit het bevoegd gezag ligt bij het College 
van Bestuur van BOOR.  
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Postbus 23058 
3001 KB ROTTERDAM 
T: 010 – 25 40 800 
 
In geval van RVKO bij college van bestuur van de RVKO.  
Postbus 4250 
3006AG Rotterdam 
T: 010 4537500 
 
Bestuursbureau RVKO t.a.v vertrouwenspersoon Klachtenregeling 
Postbus 4250 
3006 AG Rotterdam 
loketsrechtsbescherming@rvko.nl 
 
Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, 
radicalisering en dergelijke kunt u contact opnemen met het landelijk meldpunt 
vertrouwensinspecteurs: 
Nieuwe klachtenregeling omtrent seksuele intimidatie kunt u terugvinden op de website. 
T: 0900 -1113111 
 
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
T: 030 – 2809590 
F: 030 – 2809591 
E: info@onderwijsgeschillen.nl 

6.7 Verlofregeling 

In de Nederlandse wet is vastgesteld dat ieder kind vanaf de 5e verjaardag verplicht naar school toe 
moet. Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten 
de schoolvakanties één of meerdere dagen van school wenst te houden. Voor dit extra verlof zijn 
strakke regels opgesteld. Ook wij zijn verplicht ons te houden aan deze regels. Deze regels kunt u 
lezen op de site van de gemeente Rotterdam. Enkele redenen waarop u extra verlof zou kunnen 
aanvragen zijn: huwelijk, overlijden, jubilea, etc. Voor de aanvraag van een vakantie buiten de 
vastgestelde vakanties om, dient u een werkgeversverklaring in te dienen, waaruit blijkt dat u door 
de aard van uw beroep niet in staat bent om twee weken aaneengesloten vakantie op te nemen. 
Voor extra verlof dient u altijd een schriftelijk verzoek in te dienen bij de directie. U krijgt dan ook 
een schriftelijk antwoord terug. 
 
Informatie vindt u hier. 
 
Redenen voor de aanvraag van extra verlof buiten de schoolvakanties zijn: 

- Religieuze feestdagen; 
- De onmogelijkheid vanwege de specifieke aard van het beroep van de ouder(s) om tijdens de 

zomervakantie of de kerstvakantie tenminste twee weken aangesloten op vakantie te gaan. 
(Hierbij is een werkgeversverklaring verplicht); 

- Ernstige ziekte, overlijden, begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners; 
- Huwelijk van familie (eerste, tweede en derde graad); 
- 12 ½-, 25-, 40- en 50-jarig huwelijksfeest van familie (eerste en tweede graad); 
- Ambtsjubilea van familie (eerste en tweede graad); 
- Verhuizing van het gezin naar een andere gemeente; 
- Gezinsuitbreiding. 

https://www.rotterdam.nl/loket/aanvraag-extra-verlof-schooldagen/
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6.8 BSO 

In het gebouw van Park16hoven is een BSO (buiten schoolse opvang) aanwezig. De BSO wordt 
georganiseerd door Norlandia. Norlandia biedt voorschoolse opvang en naschoolse opvang aan. Voor 
meer informatie kunt u terecht op hun website: www.Norlandia.nl of u belt met: 010 2132072. 
  

http://www.norlandia.nl/
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7. Praktische zaken 

7.1 Algemeen 

• Wij verwachten dat ieder kind op tijd aanwezig is, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. 
De deuren gaan 15 minuten voor aanvang open en het staat u vrij uw kind naar de klas te 
brengen. 

• De lessen beginnen om 08.30uur en om 13.00uur. Aan het begin van het schooljaar ontvangt 
u een inlooprooster voor alle groepen. 

• De leerkracht kunt u enkel na schooltijd spreken, mits er natuurlijk niets ernstigs aan de hand 
is. 

• Gevonden voorwerpen bewaren we in een kast boven de kapstok, op de benedenverdieping. 

• De school stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van dure en/of 
kwetsbare voorwerpen als: mobiele telefoons, ipods e.d. 

• Het meenemen van mobiele telefoons is toegestaan, maar ze staan te allen tijde uit. 

• Wij verwachten van eenieder die de school betreedt, gepaste kleding. 

7.2 Afwezigheid/ziekmelden 

Indien uw kind ziek is, willen wij dat graag voor aanvang van de school van u vernemen. U kunt 
daarvoor gebruik maken van de basisschool-app. Bellen naar de school kan in uitzonderlijke gevallen 
ook: 010-3032550, of mailen naar: info@bsp16hoven.nl. Ook als uw kind iets later komt, in verband 
met bijvoorbeeld een afspraak bij de dokter, horen wij dit graag. Veel kinderen gaan, voornamelijk in 
de hogere groepen, alleen naar school. Indien wij niets van u horen en uw kind verschijnt niet op 
school, dan zullen wij u bellen.  
 

7.3 Allergie 

Wanneer uw kind allergisch is voor bepaalde voedingsstoffen, kunt u dat doorgeven aan de 
leerkracht.  

7.4 Anti-pest protocol 

Binnen het gedragsprotocol, waar we voornamelijk op positieve regels sturen, hanteren we op 
Park16Hoven ook een anti-pestprotocol. Het anti-pestprotocol dient ervoor te zorgen dat pesten zo 
spoedig mogelijk wordt gesignaleerd en opgelost. We handelen zoveel als mogelijk proactief 
handelen om pesten te voorkomen. Sandra Henrichs is tevens de coördinator van dit beleid en 
derhalve kunt u bij haar terecht met vragen over pesten. Op de website kunt u ook het sociaal 
veiligheidsplan lezen, waar pesten onderdeel vanuit maakt. Via De Vreedzame School trachten we 
pesten op proactieve wijze te voorkomen. De Vreedzame School maakt derhalve ook deel uit van het 
anti-pestprotocol. Met het instrument Zien! meten we twee keer per jaar de sociaal-emotionele 
beleving van de leerlingen. De leerkracht vult een vragenljist in en vanaf groep 5 vullen de leerlingen 
ook zelf een vragenlijst in. 

7.5 Eten en drinken 

Halverwege de ochtend is er in iedere groep een moment dat de kinderen iets eten en drinken. 
Hiervoor dient u zelf zorg te dragen. Dit “10-uurtje” bestaat uit: iets te drinken (drinken zonder 
koolzuur en het liefst met weinig suikers) en iets te eten (daarbij kunt u denken aan: een stuk fruit, 
boterham of een koek). Wij stimuleren tijdens het eten en drinken gezonde tussendoortjes. Snoep en 
koek met chocolade raden wij dan ook af.  

7.6 Gebruik devices 

We maken steeds meer gebruik van devices in school zoals: tablets, laptops en chromebooks. Dit zijn 
kwetsbare apparaten. Een ongelukje kan gebeuren, waardoor er iets kapotgaat. In dat geval zal de 
school wel even contact opnemen, maar zal het device gewoon vervangen worden. Indien er echter 

mailto:info@bsp16hoven.nl
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sprake is van moedwillige vernieling zal de school het desbetreffende kind aansprakelijk stellen voor 
de schade. 

7.7 Halen en brengen 

Elke ochtend is het een drukte van belang. Er lopen veel volwassenen rond, maar nog meer kinderen. 
We gaan ervan uit dat kinderen voorrang hebben in de school. Vanaf groep 3 is het van belang dat u, 
uw kind steeds een beetje meer loslaat. Af en toe afscheid nemen voor het gebouw in plaats van bij 
de klas hoort daarbij. Vanaf groep 5 kunnen kinderen zelfstandig de weg naar de klas vinden, maar 
vinden we het fijn als u af en toe een kijkje komt nemen bij de klas.  
 
Bij de groepen 1-2 (en uiteraard ook bij de hogere klassen) vinden we het van groot belang dat 
kinderen zo snel mogelijk leren om zelf hun spullen te organiseren: jas ophangen, tas uitpakken en 
ophangen en goedemorgen zeggen bij binnenkomst. In het begin gaat dat nog langzaam, maar 
kinderen kunnen heel veel zelf! 
 
Per groep zijn er per week geplande inloopmomenten. Dat rooster is voor schooljaar 2022-2023 als 
volgt: 

7.8 Huiswerk 

In de groepen 6-7-8 krijgen de kinderen wekelijks huiswerk mee. Voor het plannen van het huiswerk 
hebben de kinderen in deze groepen een agenda nodig.  

7.9 Speelplaats 

Op de speelplaats hebben we een aantal regels om het spelen zo goed mogelijk te laten verlopen: 

• Voor schooltijd en bij het uitgaan van de school wordt er alleen gelopen op het schoolplein.  
Fietsen, steppen e.d. afstappen als de stoep betreden wordt. Dit houdt in dat ook op het 
geasfalteerde stuk langs de school gelopen dient te worden. 

• Fietsen alleen in de daarvoor bestemde klemmen plaatsen. 

• Het buiten-speelmateriaal wordt alleen gebruikt onder schooltijd. 

• Het is toegestaan om, tijdens de pauze, gebruik te maken van opvouwbare stepjes. Grote 
steps en skateboards mogen niet gebruikt worden op de speelplaats. Dit is vanwege de hoge 
snelheid die kinderen hiermee bereiken.  

7.10 Speelgoed 

Speelgoed is voor thuis. Op school is het niet de bedoeling dat er speelgoed van thuis wordt 
meegenomen.  

7.11 Verjaardagen en trakteren 

De verjaardag van een kind is uiteraard een groot feest. Alle kinderen mogen natuurlijk hun 
verjaardag op school vieren. Zij mogen dan twee kinderen uitkiezen die met hen de klassen rondgaan 
om de meesters en juffen te trakteren. Bij een verjaardag hoort een traktatie. Natuurlijk is het goed 
dat dit een lekkere traktatie is, maar we streven ernaar de traktaties zo gezond en klein mogelijk te 
houden. Als er een snoepje bij zit, dan zo klein en weinig mogelijk. 

7.12 Gangen 

Wij willen graag dat kinderen zelf verantwoordelijk worden voor hun eigen spullen. Daarbij hoort het 
ophangen en opbergen van de spullen die zij van thuis uit meenemen, jas, tas etc. Om dit goed 
mogelijk te maken, vragen we aan de ouders om aan de jas in ieder geval een goede lus te hebben en 
een tas mee te geven die niet te groot is, zodat deze ook netjes in de daarvoor bestemde bak gezet 
kan worden. Voor de groepen 3-8 is het zaak dat de gymspullen niet op school blijven hangen, maar 
na de gymles mee terug naar huis gaan (dat is wel zo fris).  
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7.13 Schoolfotograaf 

Ieder jaar komt ook op Park16Hoven de schoolfotograaf langs. U wordt tijdig op de hoogte gebracht 
van de datum waarop de schoolfotograaf langskomt. Er worden dan portretfoto’s en groepsfoto’s 
gemaakt. Broertjes/zusjes die op Park16Hoven naar school gaan, gaan ook samen op de foto. 

7.14 Foto’s 

Gedurende het schooljaar worden er ook veel foto’s gemaakt van de kinderen. Deze foto’s gebruiken 
we in nieuwsberichten en voor de website. Voor het plaatsen van foto's en ander beeldmateriaal 
heeft u een formulier ingevuld voor het wel of niet geven van toestemming. Dit geldt dan voor de 
rest van het schooljaar. Mocht u tussentijds hier iets in willen veranderen, neemt u dan contact op 
met de leerkracht van uw kind.  

7.15 Schoolbenodigdheden 

De meeste schoolspullen krijgen de kinderen gewoon van de school. Te denken valt aan: 

• Een multomap 

• Pen, potlood en gum. (1x per jaar) 

• Kleurpotloden (1x per jaar) 

• Schriften e.d. 
Aan het begin van het schooljaar hebben de kinderen van groep 3-8 de volgende schoolspullen van 
thuis nodig: 

• Een goed etui 

• Gymspullen op de dagen dat de kinderen gymmen. 

• De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben ook een agenda nodig. 
Eventueel: 

• Viltstiften 

• Reservepen 

• Kladblok 
Pennenbakken voor op de tafel zijn niet toegestaan. Deze vallen te vaak van de tafel en geven te veel 
onrust. 
 

7.16 Sponsoring 

Sponsoring is het aanvaarden van geldelijke of andere materiële bijdragen waarvoor de school een 
tegenprestatie moet leveren. Sponsoring is op Park16hoven momenteel niet van toepassing. 
Wanneer er in de toekomst sprake zou zijn van enige vorm van sponsoring, is dit onderworpen aan 
het medezeggenschapsreglement. Zowel de personeels- als oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad hebben op dit punt instemmingsrecht. Sponsoring is door het bestuur van 
de RVKO toegestaan onder de voorwaarden dat het geen invloed heeft op het onderwijsleerproces 
en dat het niet direct of indirect de geestelijke en lichamelijke gezondheid van leden van de 
schoolgemeenschap schaadt. Zo is bijvoorbeeld reclame voor alcoholgebruik en roken niet 
toegestaan. Voor het ‘Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, 
d.d.13-02-97’, zoals dat is overeengekomen tussen o.a. het ministerie van OC&W, de 
besturenorganisaties en de ouderorganisaties, verwijzen wij u naar de website van de RVKO: 
www.rvko.nl/de-rvko/onderwijs/schoolgids/ sponsoring 
 

7.17 Vakantierooster en studiedagen 2022/2023 

 
Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2022/2023 
Let op! Voor sommige vakanties is de vrijdag ook een vrije dag en voor sommige vakanties niet.   
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Data (van … tot en met…)  

3 oktober 2022 Studiedag; leerlingen vrij 

24 tot en met 28 oktober 2022 Herfstvakantie 

23 december 2022 tot en met  
6 januari 2023 

Kerstvakantie (+extra vrijdag voor de vakantie) 

17 februari 2023 Studiedag; leerlingen vrij 

24 februari tot en met 3 maart 2023 Voorjaarsvakantie (+ extra vrijdag voor de vakantie) 

7 april tot en met 10 april 2023 Goede Vrijdag, Pasen 

24 april tot en met 5 mei 2023 Meivakantie 

18 mei tot en met 19 mei 2023 Hemelvaart 

29 mei 2023 Pinksteren 

30 mei 2023 Studiedag 

7 juli 2023 Laatste schooldag (tot 12.00u) 

8 juli tot en met 20 augustus 2023 Zomervakantie 

21 augustus 2023 Eerste schooldag schooljaar 2023-2024 

 

7.18 Schooltijden en inloopmomenten 

 

Voor de Coronamaatregelen ingevoerd werden, waren er iedere ochtend heel erg 

veel ouders tegelijk in de school. Wanneer we op dezelfde wijze alle ouders 

tegelijk in de school verwelkomen is het onmogelijk enige vorm van afstand te 

houden en we hebben berekend dat we op de Tinbergenlaan zelfs de 500 ouders 

kunnen overschrijden.  Ook hebben leerlingen en leerkrachten ervaren dat we de 

ochtend in de afgelopen periode heel rustig hebben kunnen starten en dat het 

voor veel leerlingen veel zelfstandigheid heeft gebracht.  

Omdat de oude situatie niet werkbaar en passend is, maar we u wel heel graag 

weer in de school zien, werken wij volgens onderstaande werkwijze:  

Iedere groep heeft een vast inloop moment. Er is een schema voor twee weken; in 

week 1 en week 2 is er een andere inloopdag, waardoor we rekening houden met 

de beschikbaarheid van ouders. Daarnaast worden ouders, verzorgers regelmatig 

door de leerkracht uitgenodigd voor thema-kijk-momenten.  

 

Voor met name de groepen 1 tot en met 4 zijn de inloopmomenten erop gericht 

dat ouders, verzorgers en kinderen samen de dag starten in de groep. Wanneer u 

de leerkracht wilt spreken, vragen we u kleine mededelingen nog steeds door te 

Schooltijden 

De schooltijden zijn voor hele school gelijk: 
 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
08.30u – 12.00u en 13.00u – 14.45u 
 
Woensdag 
08.30u – 12.30u 
 
Voor de locatie van de Woensdrechtstraat hanteren wij ruimere inlooptijden; de inloop duurt op 
deze locatie tot 8.35u.  
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geven via mail of app en als u in gesprek wilt met de leerkracht, ’s middags te 

bellen of een afspraak te maken bij het ophalen van uw kind.  

Inloopmomenten 

Voor de groepen 1/2 

De inlooptijd voor ouders en leerlingen start om 8.15 en eindigt om 8.30u. Er is 

voor iedere groep een vaste dag in week 1 en een vaste dag voor week 2. Na week 

2 is er weer een week 1, enz. We hebben deze dagen verdeeld over het begin en 

het eind van de week, zodat ouders meer mogelijkheid hebben om hun kind te 

binnen te kunnen brengen.  

Week 1:  

Maandag:  Groep 1/2a en b 

Dinsdag:  Groep 1/2h en f  

Woensdag:  Groep 1/2c  

Donderdag:  Groep 1/2d en g  

Vrijdag:  Groep 1/2i en e 

 

Week 2:  

Maandag:  Groep 1/2d en g 

Dinsdag:  Groep 1/2i en e 

Woensdag:  Groep 1/2b 

Donderdag:  Groep 1/2h en f  

Vrijdag:  Groep 1/2a en c 

 

Ouders komen binnen door de deur/het raam waar hun kind ook binnenkomt, 

maar gaan door de voordeur en achterpleindeur naar buiten. We vragen u 

dringend kinderwagens en dergelijke buiten te laten staan of indien mogelijk 

thuis te laten, omdat deze teveel ruimte in de groep innemen. Ons doel is dat 

ouders en kinderen samen de inloop beleven. Wanneer u gezellig met andere 

ouders wil bijpraten, vragen we u dat (op weg naar) buiten te doen 

De resterende 4 dagen van de week lopen de leerlingen zelfstandig het plein op 

naar het raam of de leerkracht.   

Voor de groepen 3 en 4 
Voor deze groepen geldt de gewone inlooptijd: van 8.15u tot 8.30u. Ook hier wordt een 

week 1 en week 2 schema ingesteld.  

Week 1:  

Op maandag:  3a,3b, 3e, 4a, 4b,  

Dinsdag:   3c, 3d, 4b, 4d,  

 

Week 2:  

Op woensdag:  3a,3b, 3e, 4a, 4b,  

Op donderdag:  3c, 3d, 4b, 4d,  

 

Ouders komen binnen door de deur waar hun kind ook binnenkomt, maar gaan 

door de voordeur en achterpleindeur naar buiten. We vragen u dringend 

kinderwagens en dergelijke buiten te laten staan of indien mogelijk thuis te 

laten, omdat deze teveel ruimte in de groep innemen. Ons doel is dat ouders en 

kinderen samen de inloop beleven. Wanneer u gezellig met andere ouders wil 

bijpraten, vragen we u dat (op weg naar) buiten te doen.  
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De resterende 4 dagen van de week lopen de leerlingen, zoals in de huidige 

situatie, zelfstandig het plein op en naar hun lokaal.  

 

Voor de groepen 5 en 6 

De inloop voor de leerlingen op de Woensdrechtraat is ook van  8.15u tot 8.30u.  

Kinderen in groep 6 zijn al zo zelfstandig dat zij zelf de school in kunnen gaan. 

Toch begrijpen we heel goed dat ook de ouders, verzorgers van deze leerlingen 

graag de school en de lokalen eens van binnen willen zien! De eerste twee weken 

van het schooljaar hanteren we op de Woensdrechtstraat het volgende schema:  

 

1e week na start van het schooljaar:  

groep 5a, 5b, 6a, 6b: maandag en donderdag  

groep 5c, 5d, 6a, 6d: dinsdag en vrijdag  

 

2e week na de start van het schooljaar:  

groep 5a, 5b, 6a, 6b: dinsdag en vrijdag  

groep 5c, 5d, 6a, 6d: maandag en donderdag 

  

Daarna laten we op de Woensdrechtstraat het schema los; kinderen kunnen 

zelfstandig naar binnen gaan. Indien u als ouder, verzorger toch even de school in 

gaat, is daar niet een vaste dag voor vastgesteld. 

 

Hetzelfde geldt voor de groepen 7 op de van der Duijm van Maasdamweg:  

Kinderen in groep 7 en 8 zijn al zo zelfstandig dat zij zelf de school in kunnen 

gaan. Toch begrijpen we heel goed dat ook de ouders, verzorgers van deze 

leerlingen graag de school en de lokalen eens van binnen willen zien! 

 

1e week na start van het schooljaar:  

groep 7a, 7b, 8a, 8b: maandag en donderdag  

groep 7c, 7d, 8c, 8d: dinsdag en vrijdag  

 

2e week na de start van het schooljaar:  

groep 7a, 7b, 8a, 8b: dinsdag en vrijdag  

groep 7c, 7d, 8c, 8d: maandag en donderdag 

 

Ouders komen binnen door de deur waar hun kind ook binnenkomt en gaan ook 

door die deur naar buiten. We vragen u dringend kinderwagens en dergelijke 

buiten te laten staan of indien mogelijk thuis te laten, omdat deze teveel ruimte 

in de groep innemen. U leest dat ons doel is dat ouders en kinderen samen de 

inloop beleven. Wanneer u gezellig met andere ouders wil bijpraten, vragen we u 

dat (op weg naar) buiten te doen. 
 
 


