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Beste ouders, verzorgers,  

 

Deze Parkpost wil ik graag beginnen met een korte terugblik op mijn eerste 8 

weken als adjunct-directeur op Park16Hoven. Ik heb in de periode tot aan de 

herfstvakantie bewust de tijd genomen om de leerlingen, ouders en het team beter 

te leren kennen.  

Ik ben in toenemende mate onder de indruk van hoe er in de afgelopen 9 jaren zo’n 

mooie school is neergezet. Dat is echt een knappe prestatie van directie en team!  

 

Ik heb in deze weken een team leren kennen dat liefde voor ons mooie vak 

uitstraalt, een team waarin wordt samen gewerkt, samen gedeeld en samen 

geleerd. Ik heb ontdekt dat de zorgstructuur van de school staat als een huis en 

heb veel kwaliteiten herkend die op allerlei verschillende manieren worden ingezet 

en benut.  

Inmiddels ben ik in alle klassen langs geweest om mij kort voor te stellen. Dat zijn 

momenten geweest waarop ik me weer afvroeg, waarom niet iedereen leerkracht 

wil worden. Wat is de sfeer goed, wat is het heerlijk om een groep binnen te lopen 

en even mee te kijken.  

Het contact met ouders blijft voor mij nog wel een aandachtspunt. Ik vind het fijn 

om in de ochtenden kinderen en ouders te kunnen begroeten op de pleinen, maar 

wat kijk ik er naar uit dat we elkaar ook weer gemakkelijk in de school kunnen 

ontmoeten. We onderzoeken de mogelijkheden om dit weer op te starten. 

Natuurlijk heb ik in die 8 weken ook zaken opgemerkt die aandacht behoeven, 

losse eindjes gezien die in de hectiek van de afgelopen jaren en in de waan van de 

dag blijven liggen, heb ik gehoord dat niet altijd alles duidelijk is voor iedereen. 

Het hoort erbij én we werken er hard aan. De tweedaagse heeft hier flink aan 

bijgedragen.  

Voor nu wensen wij allen u en uw kinderen een hele fijne herfstvakantie, we zien 

elkaar weer op 25 oktober!  

 

Antoinet 

Agenda:  

15 oktober:   start herfstvakantie, vrijdag vrij 

25 oktober:   weer naar school 

27 oktober:   ANWB lichtbrigade groep 5 tot en met 8 

11 november:   versieravond Sinterklaas (info in de app) 

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

Vanaf 15 november:  voortgangsgesprekken groep 1  
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Wat kunt u vinden in deze Parkpost 

Terugblik op de tweedaagse  

Terugblik op de Kinderboekenweek 

Informatie over… 

 … onze schoolmaatschappelijk werkster Susanne Blokzijl 

 … ons speerpunt ‘Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen’ 

 … de klassen rond bij verjaardagen 

 … het opstarten van de naschoolse activiteiten 

 … Actie Pepernoot 

 

Uitgebreide terugblik op de tweedaagse 

In de vorige Parkpost beschreven we al kort wat de doelen waren voor de 

tweedaagse; We gaan met elkaar in gesprek over hoe ieder teamlid het verschil 

maakt op Park16Hoven, we gaan werken aan de nieuwe organisatiestructuur en 

we kijken naar ons onderwijs; wat willen we de kinderen meegeven wanneer zij 

de school na groep 8 verlaten. We praten u graag bij over de inhoud en de 

opbrengsten van de tweedaagse.  

Elkaar beter leren kennen bleek nog harder nodig dan verwacht, na alle 

maatregelen van de afgelopen jaren. Door op zoek te gaan naar elkaars 

kwaliteiten, elkaar te bevragen, door te delen wie je bent als leerkracht en wat 

jou verbindt aan het onderwijs op Park16Hoven is er binnen het team 

Park16Hoven nog meer verbinding dan voor de tweedaagse.  

Een grote school vraagt om een sterke organisatie waarin duidelijk is wie waar 

verantwoordelijk en aanspreekbaar voor is, welke taken door wie gedragen 

worden en hoe we ervoor zorgen één school te blijven met een gezamenlijke visie. 

Omdat de school nog steeds groeit, is de oude organisatiestructuur niet meer 

passend. Alle geledingen van de school zijn met elkaar in gesprek gegaan over 

wat er allemaal bij ieders rol binnen de school hoort. We hebben gekeken welke 

taken er allemaal ingevuld moeten worden, wie deze taken op zich neemt en of al 

deze taken bij de juiste rol zijn ingedeeld. Het proces naar een nieuwe 

organisatiestructuur is nog niet afgerond. De input vanuit het team wordt nu 

verwerkt door het MT. Uit deze input wordt een nieuwe organisatiestructuur 

opgezet, waarbij het team en ook de MR nogmaals om input worden gevraagd. 

Voor de Kerstvakantie willen we dit belangrijke doel uit ons jaarplan 2021-2022 

afgerond hebben.   

 

In onze leerlabs “Wetenschap & techniek”, “Sport & Beweging”, “Kunst & 

Cultuur”, Mens & Maatschappij” en met Continuous Improvement hebben we 

met de leerlingen al veel mooie dingen bereikt. Toch vinden we dat op deze 

domeinen een verdere ontwikkeling nodig is om de kinderen meer dan genoeg 

bagage mee te geven, wanneer zij Park16Hoven na groep 8 verlaten. Met elkaar 

hebben we gebrainstormd over alle mogelijkheden binnen deze domeinen op 

Park16Hoven. Deze informatie is de eerste stap naar de verdere ontwikkeling 

van de Leerlabs. 
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Naast al deze onderwijsinhoudelijke en 

organisatorische onderwerpen, was er 

ook nog tijd voor een spannend spel, 

vergelijkbaar met een escaperoom, 

waarin we in teams tegen elkaar 

streden, voor een interessante spreker 

over mentale veerkracht, voor een uurtje 

bewegen op het strand en voor een 

ontspannen praatje met elkaar tussen 

door.  

Het zijn twee intensieve dagen geweest, 

maar ze hebben ons, en daarmee ook de 

leerlingen, ontzettend veel gebracht.  

 

Terugblik Kinderboekenweek 

Worden wat je wil, was dit jaar het thema van de kinderboekenweek. Door de 

gehele school zijn er heel veel leuke activiteiten ingezet. Bij de start waren er 

heel veel kinderen én leerkrachten verkleed naar school gekomen. Zo kon 

iedereen direct zien wat je later wil worden. Dat varieerde van astronaut tot 

voetballer, van prinses tot brandweerman. Wie weet zijn er in de groepen 3 wel 

veel meer kinderen die brandweerman of -vrouw willen worden, nu zij een echte 

brandweerwagen hebben mogen bekijken, met een echte brandblusser hebben 

mogen spuiten en nog veel meer informatie kregen over het beroep 

brandweerman of -vrouw.  

 
 

Maar er is ook nog op andere manieren aan leespromotie gewerkt; boekendozen, 

Zweedse loopspellen, zelf een boekje schrijven en nog veel meer andere 

activiteiten. In iedere groep hebben ouders verteld over hun beroep, nogmaals 

onze dank daarvoor. De kinderen hebben er van genoten.  

Onze jaarlijkse boekenmarkt was weer een groot succes: de markt werd goed 

bezocht en van jong tot oud zijn er veel boeken verkocht. Dat is voor ons ook heel 

fijn, want van een deel van de opbrengt mogen wij nieuwe boeken voor op school 

aanschaffen.  
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Voorstellen schoolmaatschappelijk werkster 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Via deze brief wil ik mij graag opnieuw aan u voorstellen. 

Mijn naam is Susanne Blokzijl. Ik ben sinds oktober 2020 

schoolmaatschappelijk werker van basisschool Park16hoven. 

Tevens ben ik voorschools maatschappelijk werker op 

peuterspeelzaal De Rotterdamse Peuterschool Park16Hoven. 

Ik ben verbonden aan de organisatie SMWR. 

Ik werk sinds 13 jaar als schoolmaatschappelijker werker op verschillende 

basisscholen, kinderdagverblijven en peuterscholen. 

 

Als schoolmaatschappelijk werker ben ik een aanspreekpunt voor ouders, 

leerkrachten en intern begeleiders bij sociaal – emotionele zorgen over kinderen. 

Met toestemming van ouders kijk ik gezamenlijk met ouders en school naar de 

mogelijkheden om deze zorgen of belemmeringen weg te nemen. 

Wij werken vanuit mijn organisatie aan de hand van de volgende principes: 

· Het kind staat centraal; 

· Wij zijn er voor ouders en school; 

· Onze inzet is preventief, laagdrempelig en kortdurend. 

 

U kunt bij mij terecht als u vragen of zorgen heeft over zaken die invloed hebben 

op de ontwikkeling van uw kind(eren). Dit kan gaan over ziekte, scheiding, 

financiële zorgen of bijvoorbeeld onzekerheid of boosheid bij uw kind. 

Voor kinderen uit de midden- en bovenbouw, kan ik een ondersteunende rol 

bieden door met de kinderen in gesprek te gaan. Dit uiteraard alleen met 

toestemming van ouder(s)/verzorger(s) en als het kind zelf dit ook prettig vindt. 

U kunt met mij in contact komen via de leerkracht of intern begeleider, maar u 

mag ook direct contact met mij opnemen. 

Op dinsdag en donderdag ben ik aanwezig op basisschool Park16hoven. 

Telefonisch of per e - mail ben ik op dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

Susanne Blokzijl     06 22 41 84 67 // susanne.blokzijl@smwr-rijnmond.nl 

Speerpunt onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen 
Op Park16hoven doen we iedere dag ons best om alle kinderen het best passende 

onderwijs te bieden. We hebben in een klas te maken met veel niveauverschillen. 

Verschillen qua leerniveau, maar ook verschillen in wat een kind nodig heeft. 

Onderwijsbehoeften noemen wij dat. Nu hebben we ook te maken met een groep 

kinderen die wat extra’s nodig hebben, omdat ze alles al best goed snappen. Dit 

kunnen kinderen zijn die slim zijn of zelfs meer- en hoogbegaafd gedrag laten zien. 

Omdat het helpen van deze groep kinderen een speerpunt is voor onze  school, 

nemen we jullie graag mee in ons beleid. Wat doen we nu precies voor deze 

kinderen? In deze parkpost geven we al wat informatie, maar we zullen via de 

parkpost vaker inzoomen op een bepaald onderwerp.  
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We zoomen in op: scholing van het team 
Dit schooljaar wordt het hele team van 

park16hoven geschoold. De leerkrachten 

van groep 1/2 leren over slimme kleuters, 

de leerkrachten van groep 3 t/m 8 over 

meer- en hoogbegaafdheid. Tijdens dit 

leerproces schrijven we ook beleid met 

elkaar. Hier zullen we jullie in meenemen. 

  

  

  

  

  

  

  

De klassen rond bij verjaardagen 
Zoals eerder gecommuniceerd, hebben we het ‘klassen rond gaan’ bij verjaardagen 

tot aan de herfstvakantie beperkt tot de groepen van het eigen leerplein. We willen 

deze werkwijze nog voortzetten tot in ieder geval de Kerstvakantie.  

 

Naschoolse activiteiten 
Ook de naschoolse activiteiten starten langzaam weer op. We zullen u informeren 

over de activiteiten die weer gaan beginnen. U vindt ook informatie over de 

naschoolse activiteiten op de website www.bsp16hoven.nl.  

Deze activiteiten worden veelal door externen georganiseerd. U vindt bij de 

informatie op de website dan ook de relevante contactgegevens. De laatste 

nieuwe informatie die binnenkort wordt toegevoegd gaat over de Turkse lessen 

die binnenkort na schooltijd gegeven gaan worden.  

 

Actie Pepernoot 
Welk kind kijkt er niet naar uit: pakjesavond? En ook als ouder, opa of oma is het 

genieten natuurlijk. De gezelligheid, zoetigheid en de blijdschap. Maar voor 1 op 

de 12 kinderen in Nederland zit een cadeautje van de Sint er niet in. Het geld is 

er simpelweg niet. En die blijdschap dus ook niet… 

Actie Pepernoot zorgt ervoor dat kinderen voor wie dit geldt, tóch een cadeautje 

krijgen op pakjesavond. 

Actie Pepernoot geeft ook dit jaar weer cadeaubonnen t.w.v. 25 euro aan ouders 

die het financieel zwaar hebben. De cadeaubon wordt in de vorm van een 

cadeaucode gegeven. De code is online te besteden bij V&D. 

Wilt u in aanmerking komen voor een cadeaubon,  mailt u Susanne Blokzijl (onze 

SMW’er: susanne.blokzijl@smwr-rijnmond.nl) vóór 27 oktober 2021 met daarin 

uw contactgegevens. Op woensdag 27 oktober neemt zij telefonisch contact met u 

op. Een aanvraag is geen garantie. Actie Pepernoot besluit of de aanvraag 

toegekend wordt. 
 

http://www.bsp16hoven.nl/
mailto:susanne.blokzijl@smwr-rijnmond.nl
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Met vriendelijke groet,  

Team Park16Hoven 


