20 december 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Sint en de kerst maken van december altijd een aparte,
maar mooie periode op school. Er zijn veel verschillende
activiteiten waarbij veel te genieten valt voor de
leerlingen, maar zeker ook voor de leerkrachten.
De activiteiten waren zeer geslaagd mede door de grote
inbreng van ouders. Hartelijke dank hiervoor!
Op maandag 6 januari starten we allemaal weer lekker fris
op school. In de tweede week gaan we starten met het
thema: gezondheid en bewegen.
Voor nu wensen wij iedereen hele fijne feestdagen en een
goede start van het nieuwe jaar 2020!

Veel leesplezier
Namens het team,
Martin Sangers
Anette Gerrits

6 JANUARI 2020
WEER NAAR SCHOOL
8 T/M 29 JANUARI 2020
CITO-TOETSWEKEN
13 JANUARI T/M 7 FEBRUARI 2020
SCHOOLBREED THEMA: GEZONDHEID EN
BEWEGEN
21 JANUARI 2020
STT-THEATERDAG
24 JANUARI 2020
NIEUWSBRIEF KOMT UIT
30 EN 31 JANUARI 2020
ONDERWIJSSTAKING
De school is gesloten
6 FEBRUARI 2020
STUDIEDAG TEAMDAG OPENBAAR ONDERWIJS
ZWOLLE (OOZ)
7 FEBRUARI 2020
STUDIEDAG PARKSCHOOL
Leerlingen zijn vrij.

VERTROKKEN LEERLING
Groep 1/2d: Zeynep Bozkurt. Zij start na de kerstvakantie op
haar oude school Al Amana in Zwolle.
We wensen haar veel succes en plezier!

NIEUWE LEERLINGEN
Groep 1/2b: Ebbe-Jort Schutte
Groep 7: Jamal Bouschaba
Direct na de kerstvakantie starten:
Groep 1/2b: Kinsie Kraake
Groep 1/2c: Yaseen Aqatbouz
Groep 1/2d: Ziva Brem
Groep 6: Tony Huang
Wij wensen de kinderen een fijne en leerzame tijd toe op de
Parkschool!

NIEUWS
VAN HET TEAM

STAKING 30 EN 31 JANUARI
In de brief over de staking heeft u kunnen lezen dat, indien de
staking doorgaat, de Parkschool gesloten zal zijn. Ook heeft u
kunnen lezen dat niet alleen staken helpt om het lerarentekort te
verkleinen. Het team van de Parkschool doet er zelf ook veel
aan. Hieronder informeren wij u over het project tutoring, zijinstromers, de toekomst van de (startende) leerkracht en
studenten die wij een plek op de Parkschool bieden.

PROJECT TUTORING
Scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs in de
regio Zwolle, Twente, Kampen en pabo Hogeschool Windesheim
zijn betrokken bij het tutoring project.
Binnen deze scholen zitten ook scholieren die, mogelijk,
interesse hebben voor een baan in het onderwijs. Het tutoring
project is ontstaan met de gedachte om deze scholieren op een
laagdrempelige manier kennis te laten maken met het onderwijs.
Getalenteerde scholieren helpen kinderen op de basisschool met
rekenen, taal en onderzoekend leren. Dit kan zijn met leerlingen
die verlengde instructie nodig hebben of extra uitdaging. In
overleg met de school en de tutor wordt bekeken hoe hij/zij wordt
ingezet.
Dit project biedt veel voordelen voor zowel de scholier, de
leerkracht en de leerling: positieve beroepsoriëntatie,
kennismaking met het werkveld, extra handen in de klas, de
kinderen worden vaker of één op één of in kleine groepjes
begeleid, het versterken van coach-skills en gepersonaliseerd
leren.
Het gaat om vwo’ers en havisten ouder dan 15 jaar die een
(betaalde) bijbaan als tutor willen voor vijf tot zeven uur in de
week. Om dit project meer bekendheid te geven en andere
schoolbesturen te inspireren hebben Joyce van Dam (directieondersteuner Parkschool) en Inge Brummel (HR adviseur) een
podcast opgenomen over dit onderwerp. Hieronder vindt u de
link naar de podcast.
https://tjipcast.nl/tjipcast/hoe-krijg-je-scholieren-geinteresseerdin-het-vak-van-leerkracht-tjipcast-040-met-inge-brummel-enjoyce-van-dam/

Op dit moment is er op de Parkschool één tutor aanwezig.
Zij begeleidt kinderen uit groep 4 en 5. Ze werkt met de kinderen
aan rekentijger en Scratch. Rekentijger biedt verdiepingsstof voor
de snellere rekenaars in groep 3 t/m 8. Scratch is een
programmeertaal waarmee je je eigen interactieve animaties,
spelletjes, muziek en kunstwerken kunt maken.
Er zijn meerdere tutoren werkzaam binnen de scholen van OOZ.
Naast de vele voordelen van het project, hopen we op deze manier
ook een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het lerarentekort.
Op dit moment is er al één voormalig tutor die voor een
lerarenopleiding heeft gekozen.

ZIJ-INSTROMERS
Er zijn medewerkers in o.a. het bedrijfsleven die nadenken over een
carrière in het onderwijs. Het is nogal een stap om je te laten
omscholen en wij helpen ze graag om een goede keuze te kunnen
maken.
We geven deze misschien wel ‘toekomstige leerkrachten’ de kans
om een dagje of meerdere dagen mee te lopen in het onderwijs. We
laten ze graag zien wat voor prachtig beroep wij hebben. Zij krijgen
dan de kans om te ervaren of deze sector echt iets voor ze is.
Ondertussen hebben al een aantal zij-instromers een dagje
meegelopen op de Parkschool. Andere zij-instromers zijn uiteraard
ook altijd welkom!

DE TOEKOMST VAN DE (STARTENDE)
LEERKRACHT
Het tekort aan leerkrachten neemt steeds grotere vormen aan in
heel Nederland. Ook de toekomstcijfers zien er op dit moment niet
bepaald rooskleurig uit. Uit onderzoek blijkt dat dit onder andere
komt door een hoge werkdruk.
Maar ook een goede en doorlopende begeleiding van startende
leerkrachten (ook wel de inductieperiode genoemd) is essentieel
voor het behoud van goede leerkrachten in het basisonderwijs
(Kessels, 2010). Uit cijfers blijkt dat nu bijna 25% van de startende
leerkrachten na ongeveer 3 jaar het basisonderwijs verlaat (DUO,
2018).
In mijn masteropleiding Learning & Innovation aan het Windesheim
Zwolle zie ik hier veel urgentie en kansen voor de OOZ-scholen en
de Pabo Windesheim. Juist die goede nieuwe, aankomende
leerkrachten moeten we behouden voor dit mooie en belangrijke
beroep en dit is voor een deel te bereiken door een goede inductie
aan te bieden. In mijn afstudeerproject wil ik hierop voorsorteren
door een inductieprogramma te ontwerpen in samenwerking met
OOZ en Windesheim vanuit de visie en behoeftes van de Pabostudenten en startende leerkrachten. Op deze manier hoop ik dat
deze talentvolle en enthousiaste mensen een duidelijke en
belangrijke plek op de scholen krijgen en trots blijven op hun beroep
en dit met veel plezier blijven uitoefenen.

STUDENTEN BINNEN DE SCHOOL
We vinden het belangrijk om ons mooie vak bij te brengen aan
toekomstige leerkrachten. We hebben nauw contact met het MBO
en HBO om toekomstige docenten op te leiden. Op dit moment
lopen er dan ook meerdere studenten stage op de Parkschool.
Zowel in de onder- als bovenbouw is er een student aan het
afstuderen. Onder begeleiding van de leerkracht leren zij steeds
meer zelfstandig les te geven om vanaf februari de groep voor drie
dagen zelfstandig te draaien. Er zijn ook nog 6 andere pabostudenten van verschillende leerjaren die de kneepjes van het vak
aan het leren zijn. In het eerste leerjaar geven pabostudenten 1 of
2 lessen per dag en in het 3e en 4e jaar is het bijvoorbeeld de
bedoeling dat de student dagdelen kan lesgeven. Daarnaast lopen
er 3 studenten van de opleiding onderwijsassistent die de
groepsleerkracht ondersteunen bij de lessen die gegeven worden.
Ook begeleiden deze studenten kleinere groepjes om ze extra
ondersteuning te bieden naast de reguliere lesstof. Ook zijn er 3
studenten van de entree-opleiding die ondersteuning bieden bij de
kleuterleerkrachten. Deze studenten helpen de leerkracht met
hand en span diensten maar geven geen les.
Ontwikkeling en coaching
Wij vinden het belangrijk dat we deze studenten op een juiste
manier kunnen begeleiden. Daarom is juf Maike contactpersoon
voor het mbo en legt meester Richard het contact met
Windesheim. Op deze manier kunnen wij ook meedenken met de
ontwikkeling op de verschillende opleidingen van de studenten.
Daarnaast zijn er meerdere collega´s die een coachingscursus
hebben gevolgd. Tijdens deze cursus hebben deze leerkrachten
geleerd hoe ze een student het beste kunnen begeleiden en te
coachen in hun ontwikkeling.

SCHOOLBREED THEMA GEZONDHEID EN
BEWEGEN
Op maandag 13 januari a.s. beginnen we met een schoolbreed
thema: Gezondheid en bewegen. We gaan het jaar samen gezond
starten. Tijdens dit thema staan we stil bij gezond eten,
verslavingen, onze algehele gezondheid, ziek zijn, het menselijk
lichaam, sporten en waarom bewegen belangrijk is. We gaan dit
thema samen openen op maandag 13 januari om 8.30 uur. We
hopen alle kinderen (en ouders) op het schoolplein te zien in
sportieve kleding.
Mocht u op welk gebied dan ook binnen dit thema een bijdrage
kunnen leveren. Graag even aanmelden bij de leerkracht.

KERST
Woensdagochtend 18 december hebben we een gezellige
Kerst-inn gehad.
De groepen 1 t/m 3 begeleid door groep 8 en de groepen 4 t/m 7
hebben door de hele school verschillende activiteiten gedaan.
We hebben onder andere potjes versierd, gedanst, muziek gemaakt,
gekleurd, bingo gespeeld en film gekeken.
Het was voor iedereen een gezellige ochtend, mede dankzij de hulp
en inzet van de hulpouders, bedankt voor jullie hulp.

Op donderdagochtend 19 december mochten alle kinderen eigen
kerststukjes maken. De mooiste creaties werden gemaakt.
Dit stond super gezellig als aankleding tijdens het kerstdiner.
Ook hierbij had dit niet gelukt zonder de hulp van de ouders,
bedankt voor het helpen.
Donderdagavond werd er in alle groepen heerlijk genoten van de
zelfgemaakte hapjes. Ook kwam de band nog even langs
voor een vrolijk kerstdeuntje. Voor de ouders was er gezellige
overblijf, die ook dit jaar een succes was. U hoort nog van ons
wat het bedrag is wat ingezameld is tijdens deze avond voor het
schoolplein.

Vrijdag 20 december hebben we het jaar gezellig afgesloten met een
oliebol. Deze is mede mogelijk gemaakt door:

www.weekends-zwolle.nl

www.dionvastgoedsupport.nl

GROEP 6
INSECTENHOTELS OP HET SCHOOLPLEIN
Een eerste stap op ons schoolplein is gemaakt! Groep 6 heeft van
Xplosief een workshop insectenhotels bouwen gekregen.
Ze hebben zelfbedachte nestkastjes voor de insecten gebouwd
waar uiteindelijk 2 prachtige insectenhotels van zijn samengesteld.
Ze zien er erg mooi uit en hiermee is de eerste stap gezet naar ons
vernieuwde schoolplein.

GROEP 8
LEGO LEAGUE
Op 29 november heeft groep 8, samen met het gymnasium,
meegedaan aan de Lego League. Dit is een wedstrijd vol techniek
die in vele landen gehouden wordt. Celepark, ons wedstrijdteam,
heeft weken gewerkt aan het ontwikkelen van een robot van Lego.
Deze moet tijdens de wedstrijd een parcours afleggen en
opdrachten uitvoeren.
Ook is er een presentatie gehouden over het zelfbedachte Resuppen. Met een sup wordt troep uit de gracht gehaald. Dit
gebeurt met behulp van een peddel waaraan een net is
vastgemaakt.
De klas heeft twee spandoeken ontworpen, om het team aan te
moedigen.
Gedurende de hele dag heeft het team Celepark aan verschillende
wedstrijden meegedaan. De supporters hebben tussendoor allerlei
technische activiteiten uitgevoerd.
De gezellige dag vloog voorbij en de kinderen gingen naar huis
met de eerste prijs voor het mooiste spandoek!

HEEFT U VRAGEN?
Bel met T. 038 – 421 18 83
Of mail met de directie: directie-parkschool@ooz.nl
MEER INFORMATIE
Download onze schoolgids op:
www.parkschoolzwolle.nl/voor-ouders/schoolgids
Kijk op onze website:
www.parkschoolzwolle.nl

Westerlaan 22, 8011 CC Zwolle
T. 038 421 18 83
Info-parkschool@ooz.nl
www.parkschoolzwolle.nl

