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“Alles wat aandacht krijgt, groeit” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

Beste ouders, verzorgers,  

 

Een aantal jaar geleden was de tweede week van november nog de start van de gezelligste en 

sfeervolste periode van het jaar: Sinterklaas kwam, met de nodige tegenslagen die weer 

overwonnen moesten worden, ons land binnenvaren en leidde een periode in van drukte en 

plezier. Gevolgd door weken van lichtjes en een gemoedelijke sfeer vanaf het moment dat de 

kerstboom werd opgezet.  

Vorig jaar werd op het laatste moment het kerstdiner afgezegd, omdat er opnieuw een 

lockdown werd afgekondigd. Ook nu is het afwachten welke vlucht het aantal besmettingen in 

deze periode zal nemen en welke gevolgen dat zal hebben. We kiezen er echter voor positief te 

denken en hebben daarom de voorbereidingen voor een feestelijk sinterklaasfeest en een sfeervol 

kerstdiner al opgestart. Wij kijken hier echt naar uit en we verwachten dat dat ook voor u en de 

leerlingen geldt. U ontvangt binnenkort van de betreffende commissies meer informatie. 

 

Er worden nog steeds met enige regelmaat ouders gevraagd om hun kinderen thuis te houden, 

wanneer er geen vervanging is als de leerkracht afwezig is. Steeds weer sturen wij die mail met 

enorme tegenzin. We beseffen heel goed hoe ingewikkeld dit voor u moet zijn, zeker wanneer dit 

pas vroeg in de ochtend gecommuniceerd kan worden. Veel ouders spreken ons aan en geven 

complimenten over hoe er in deze bijzondere tijden hard gewerkt wordt voor en met de 

kinderen. We willen hierbij u, nogmaals, ook een compliment geven en onze dank uitspreken 

voor hoe u zich inzet voor uw kinderen thuis, hoe flexibel u zich opstelt, wanneer we een klas 

niet naar school kunnen laten komen. Dankuwel.  

We wensen u en uw gezin een hele sfeervolle, gezellige periode toe. Kijkt u vanaf morgen ook 

naar het Sinterklaasjournaal? Dan zullen we kijken óf en hóe Sinterklaas dit jaar naar 

Nederland komt. Dat blijft toch altijd weer spannend… 

 

Paul en Antoinet 
 

Wat kunt u lezen in deze Parkpost 
• NPO 

• Gezocht: vrijwilliger voor enkele dagen per week of op afroep 

• Update van de MR 

• Ouders in de school 

• Website en app bijgewerkt 

Agenda:  

11 november:   versieravond Sinterklaas (info in de app) 

12 november:   groep 1/2 groeiportfolio mee naar huis,  

Vanaf 15 november:  voortgangsgesprekken groep 1 

3 december:  Sinterklaasviering 

22 december:  kerstdiner in de avond 

23 december:   groeiportfolio mee groep 3-8 

24 december:  start kerstvakantie (vrijdag vrij)   

 

  
 
 

Agenda:  

15 oktober:  start herfstvakantie, vrijdag vrij 

25 oktober:  weer naar school 

27 oktober:  ANWB lichtbrigade groep 5 tot en met 8 

12 november:  groep 1/2 groeiportfolio mee naar huis 
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NPO 

U heeft vast gehoord van de subsidie met de naam NPO. NPO staat voor Nationaal 

Programma Onderwijs. Deze subsidie is in het leven geroepen om de achterstanden die 

kinderen hebben opgelopen tijdens corona weg te werken. Hierbij gaat het zeker niet alleen 

om achterstanden op cognitief gebied, maar ook op sportief gebied, ten aanzien van 

welbevinden en andere vaardigheden.  

NPO is een grote subsidie die binnen 2 jaar gebruikt dient te zijn en dan ook eindigt. 

Park16Hoven heeft eerst gekeken op welke vlakken er achterstanden zouden zijn, alvorens 

een plan op te stellen hoe we daarmee omgaan. De signalering, analysering en planvorming 

moesten onder hoge tijdsdruk tot stand komen in een tijd waarin personeel niet voor het 

oprapen ligt. We hebben hard gewerkt om een plan te schrijven wat, ondanks de tijdspanne 

van 2 jaar, toch duurzaam kan zijn en tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen. 

In de analyse hebben we geconstateerd dat er niet per definitie achterstanden zijn over de 

hele linie. In veel gevallen hebben we ook groei gezien. De groepen 8 hebben aan het einde 

van vorig schooljaar uitstekend gepresteerd, ondanks de lockdown en andere maatregelen.  

De subsidiegelden zetten we zo in dat deze aanlijnen met het jaarplan, komen op de plekken 

waar kinderen er profijt van hebben en dat het duurzamer is dan twee jaar. 

Welke acties hebben we ingezet: 

• Meester Aad als superinvaller, zodat er meer klassen opgevangen kunnen worden; onze 

leerlingen missen zo minder onderwijs. Indien er geen ziekte is onder personeel kan hij 

in de klassen waar iets extra’s nodig is, bijspringen. 

• Kennisuitbreiding bij de leerkrachten over meer- en hoogbegaafde leerlingen, zodat we 

beter aankunnen sluiten bij de onderwijsbehoefte van deze leerlingen. 

• Een tweede fulltime gymdocent. Kinderen hebben in de lockdown periode minder 

kunnen bewegen en de bijbehorende sociale vaardigheden die worden opgedaan, niet 

verder kunnen ontwikkelen. Hiermee geven we goed, gedegen en leuk 

bewegingsonderwijs. 

• Aanschaf van meerdere chromebooks. Hierdoor kunnen we kinderen in de groepen 3-8 

meer eigenaarschap bieden, waardoor het onderwijs beter aansluit bij hun behoeften. 

Tevens bieden digitale lesmethodes meer mogelijkheid tot differentiatie, waardoor 

kinderen werken op hun eigen niveau en net iets daarboven.  

• Inzet van onderwijsassistenten op diverse plekken, om de leerkracht te ondersteunen 

en kinderen specifiek aandacht te kunnen geven. 

• Inzet van externe professionals om groepjes leerlingen en individuele leerlingen te 

begeleiden, onder supervisie van de leerkracht. 

• Inrichten van leerpleinen, zodat kinderen beter kunnen samenwerken en  kunnen 

zelfstandig kunnen verwerken op eigen niveau. Hiervan is bewezen dat het een groot 

leereffect heeft. 

We hopen u hiermee een klein beetje meer inzicht te hebben gegeven hoe wij deze subsidie 

vormgeven. 

 

Gezocht: vrijwilligers voor enkele dagen of op afroep 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die enkele dagen of enkele uren per week ons willen 

ondersteunen door de vaatwasser uit te ruimen, de keuken te helpen opruimen, de telefoon 

aan te nemen en nog meer taken die moeten gebeuren en  toch een hoop tijd in beslag nemen. 

Wellicht vindt iemand in uw omgeving het ook leuk om kleine technische klusjes uit te 

voeren.  

Werkdagen en -tijden, invulling van de taken en locatie in overleg. We stellen hier een hoop 

gezelligheid met het team en de leerlingen én een vrijwilligersvergoeding tegenover. Wanneer 

iemand als vrijwilliger in de school komt werken is een VOG noodzakelijk.  
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Weet u iemand die hier wellicht interesse in heeft? U kunt contact op (laten) nemen met Paul 

of Antoinet, telefonisch of via directie@bsp16hoven.nl. 

 
Update van de MR: 
Op woensdag 13 oktober jl. heeft een MR-vergadering plaatsgevonden. Naar aanleiding van 

het bericht in de vorige Parkpost waren wij blij verrast dat wij reacties hebben ontvangen op 

onze speerpunten. Gezonde voeding zal, mede dankzij de input van ouders, als agendapunt 

opgenomen worden dit schooljaar. Het beleid omtrent trakteren is onder de loep genomen. 

Een afvaardiging van de MR-leden zal dit thema oppakken om het belang van gezond eten 

opnieuw onder de aandacht te brengen. Over de vormgeving van dit onderwerp zal later een 

besluit genomen worden. 

De vergadering kan samengevat worden als een effectieve discussieavond. We hebben de tijd 

genomen voor twee speerpunten: ouderbetrokkenheid in combinatie met inloopmomenten en 

schooltijden/TSO. Over deze thema's zal de MR verder in gesprek gaan met het MT. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in hetgeen besproken is? De notulen zullen binnenkort op de 

Basisschoolapp te vinden zijn. De eerstvolgende MR-vergadering staat gepland op dinsdag 7 

december, waarna wij u graag weer op de hoogte brengen van de ontwikkelingen! 

 

Ouders in de school 
Voor de herfstvakantie hebben we met elkaar gesproken over hoe we u als ouders weer meer 

in de school zouden kunnen gaan verwelkomen. Helaas hebben de cijfers ons al weer 

ingehaald; gezien het oplopende aantal besmettingen kunnen wij nog niet overgaan tot het 

verwelkomen van meer ouders in de school. Wilt u uw kind op de Tinbergenlaan weer vóór het 

hek van de ingang van de kleuterspeelplein gedag zeggen en alleen als het echt noodzakelijk 

is naar de leerkracht lopen. Voor leerlingen die via het raam naar binnen gaan, geldt dit ook 

nog steeds. De leerlingen van de Woensdrechtstraat gaan al zelfstandig naar binnen.  

Alleen in zeer noodzakelijke gevallen kunnen ouders met hun kind de school in. Wilt u de 

leerkracht spreken? Dan kan altijd telefonisch of u kunt een bericht sturen via de e-mail. We 

nemen na schooltijd graag de tijd voor u. Ouders die een afspraak hebben, vragen wij altijd 

nádat alle kinderen de school in zijn, binnen te komen. Het klinkt niet-verwelkomend, we 

ervaren het ook als niet-verwelkomend maar we doen ontzettend ons best Corona zoveel als 

we kunnen buiten de deur te houden, zodat leerlingen en leerkrachten kunnen leren en 

werken.  

 

Website en App bijgewerkt 
Afgelopen weken hebben wij ons best gedaan de website en de app bij te werken. Bijna alle 

informatie is bijgewerkt, up-to-date gemaakt en veel informatie heeft een nieuw, passender 

plekje gekregen.  

Op de website vindt u veel informatie over onze visie op onderwijs en hoe we deze gestalte 

geven, het laatste nieuws en ook veel praktische informatie. Bijvoorbeeld: hoe u in contact 

kunt komen met de medezeggenschapsraad, hoe en wanneer u verlof kunt aanvragen voor uw 

kind, informatie over bso en tso, onze laatste Corona kwaliteitskaart, informatie over de 

naschoolse activiteiten.  

Op de website en in de app vindt u onder het kopje educatieve partners informatie over onze 

SMW-er Susanne Blokzijl en over de logopedie- en cesartherapiepraktijken waarmee wij 

intensief contact hebben.  

Ziek- en afmelden kunt u nog steeds op de gebruikelijke wijze via de app doen.  

Heeft u tips? Ontbreekt er iets? Dan horen wij dat graag!   
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Met vriendelijke groet,  
Team Park16Hoven 


