
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het jaar 2020 zijn we met veel energie begonnen. 

Maandag 13 januari zijn we gestart met het thema 

Bewegen en gezondheid met een dansende start op het 

schoolplein. De eerste weken van januari staan ook altijd 

in het teken van de Cito toetsen. Daarnaast zijn er deze 

maand en volgende maand veel andere activiteiten en 

gebeurtenissen. Hierover krijgt u informatie in deze 

nieuwsbrief.

Veel leesplezier

Namens het team,

Martin Sangers

Anette Gerrits

24 januari 2020



30 EN 31 JANUARI 2020

ONDERWIJSSTAKING

De school is deze dagen gesloten

De leerlingen zijn vrij.

6 FEBRUARI 2020

STUDIEDAG TEAMDAG OPENBAAR ONDERWIJS 

ZWOLLE (OOZ)

Leerlingen zijn vrij.

7 FEBRUARI 2020

STUDIEDAG PARKSCHOOL

Leerlingen zijn vrij.

10 FEBRUARI 2020

RAPPORT MEE

11 T/M 14 FEBRUARI 2020

OUDERGESPREKKEN

U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging via 

Schoolgesprek.

14 FEBRUARI 2020

NIEUWSBRIEF KOMT UIT

14 FEBRUARI 2020

KLASSENSHOW GROEP 6

17 T/M 21 FEBRUARI 2020

VOORJAARSVAKANTIE



NIEUWS

VAN HET TEAM

INSPECTIEBEZOEK
Dinsdag 14 januari heeft de school bezoek gehad van twee 

inspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. Dit voor een 

thematisch schoolbezoek ‘Lerarenkracht’: theorie en praktijk in 

het didactisch handelen. De informatie die de inspecteurs zien 

wordt gebruikt voor het rapport ‘Staat van het Onderwijs’, dat 

jaarlijks wordt opgesteld. De school krijgt verder geen oordeel te 

horen en er komt ook geen rapport.

De inspecteurs hebben eerst een gesprek gehad met Anette en 

Martin en hebben daarna 4 groepen bezocht verdeeld over de 

school. Tijdens de lesbezoeken van de instructielessen werd 

ingezoomd op taakgerichtheid, betrokkenheid en de feedback. 

Daarna volgde een gesprek met Anette en Martin over de 

bezochte lessen. Uiteindelijk was er daarna een mooi 

reflectiegesprek met zes leerkrachten.

Wij vonden het een prettig bezoek, waarin kritisch werd 

gekeken, we goede feedback hebben gekregen, maar ook 

hebben kunnen laten zien waar de school met zijn ambities voor 

staat. 

BEZOEK KEES ELSINGA
Woensdag 22 januari is Kees Elsinga, voorzitter van het college 

van bestuur van OOZ, op bezoek geweest. Hij wil graag feeling 

houden met alle scholen en probeert alle scholen jaarlijks te 

bezoeken. Na een kort gesprek met Anette en Martin heeft hij 

enkele groepen bezocht. Afsluitend heeft hij een gesprek gehad 

met een aantal leerkrachten en gepolst wat hij naar de mening 

van hen mee kan nemen in het beleid van OOZ.



STUDIEMIDDAG 15 JANUARI 2020
Eén keer in de 6 weken hebben we een studiedag/-middag samen 

met alle leerkrachten. Tijdens de studiemiddag komen wisselend de 

werkgroepen aan het woord. Tijdens deze studiemiddag is gestart 

met een powerpoint van Martin, waarin vooral besproken is hoe we 

de nieuwe ontwikkelingen van de afgelopen jaren gaan borgen, om 

zo nog meer een doorgaande lijn te creëren op de Parkschool.

Na de powerpoint heeft Annelies, intern begeleider, vanuit de zorg 

uitleg gegeven over de referentieniveaus. Referentieniveaus zorgen 

dat het voorgezet onderwijs goed aansluit op het basisonderwijs en 

daarna weer op het vervolgonderwijs (mbo, hbo, universiteit). 

De niveaus bepalen welke stof een kind moet beheersen in welke 

fase van zijn schoolloopbaan. 

Eline (4) en Ellen (3a) hebben vanuit de werkgroep rekenen voor de 

groepen 4 t/m 8 uitleg gegeven over het nog beter inzetten van 

Snappet, zodat we elk kind nog beter op niveau kunnen begeleiden 

en we nog beter kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van 

elk kind in de klas. De leerkrachten van de onderbouw hebben zich 

verdiept in de aansluiting tussen de groepen 2 en 3 betreffende het 

rekenonderwijs,

Na de pauze was het beurt aan Willeke (3b), die ons uitleg heeft 

gegeven over bewegend leren en welke voordelen dit heeft voor het 

kind. We mochten ook allemaal deelnemen aan een spel, dit was 

enorm leuk!

Na het bewegen heeft Ansje (8) vanuit de werkgroep gedrag het 

o.a. gehad over het invoeren van een nieuwe methode ‘Executieve 

functies’. Executieve functies zijn de regelfuncties van het brein, 

zoals emotieregulatie, plannen en organiseren, flexibiliteit etc. 

Het team krijgt hier op 5 februari verdere theorie over en op de 

zorgavond van 26 maart willen u graag meenemen in het proces.

Tot slot zijn we uitéén gegaan in leerteams onder leiding van Laura 

(6/7) en Marit (7). In een leerteam wordt een gezamenlijk doel 

bepaald waar aan gewerkt gaat worden. Vanuit dat doel gaan 

leerkrachten bij elkaar in de groepen kijken en geven elkaar 

feedback. Zo leren we van elkaar.



Op 30, 31 januari en 6, 7 februari is er geen school

Zoals in de brief - zie bijlage - van 18 december is aangegeven, 

neemt een groot deel van het team deel aan de onderwijsstaking 

van 30 en 31 januari. Helaas is er na 18 december geen akkoord 

gesloten en zal de staking doorgang vinden. De school is daarom 

gesloten.  

Het doel is om de minister en de regering nogmaals te wijzen op de 

echte noodzaak om meer te doen aan de problemen binnen het 

onderwijs, voor nu en voor de toekomst. 

Op 6 februari zijn alle leerkrachten en onderwijsassistenten van 

Openbaar Onderwijs Onderwijs Zwolle in het EventCentre Lumen 

bij het PEC stadion voor het OOZ congres. Het thema van de dag 

is ‘Betekenisvolle verbinding’. Er zijn diverse inspirerende 

workshops over dit onderwerp die we gaan volgen. 

Op 7 februari is er een studiedag. Het team gebruikt deze dag 

voornamelijk voor het maken van de rapporten, onderlinge 

overleggen, maken van groepsplannen etc.

MIGRATIE ICT
Op maandag 27, dinsdag 28 en woensdag 29 januari komt 

Heutink ICT bij ons langs voor de migratie van de huidige 

netwerken MOO Cloud. We gaan met een andere 

beheeromgeving in de Cloud werken. De kinderen zullen hier 

weinig van merken, behalve dat ze even niet op de computers 

kunnen. We houden er rekening mee dat het drie dagen kan 

duren, maar bij sommige scholen deed alles het weer na één dag. 

RAPPORTEN
De kinderen krijgen de rapporten deze keer mee op maandag 10 

februari. 

De rapportgesprekken worden veelal op de middag gepland, zodat 

ook de kinderen de mogelijkheid hebben om aan het gesprek deel 

te nemen. Een deel van de gesprekken zal daarom ook na de 

voorjaarsvakantie ingevuld worden.

JUF DOROTHY EN MEESTER JOS
Juf Dorothy geeft als onderwijsassistente extra hulp aan leerlingen. 

Zij heeft voor de herfstvakantie een oogoperatie aan een van haar 

ogen ondergaan. De operatie is goed gelukt, en ook het herstel 

verloopt goed, maar het duurt langer dan verwacht. Ze wordt 

vervangen door Tamara. 

Meester Jos, onze conciërge, is waarschijnlijk voor wat langere tijd 

uitgevallen. Voor Jos wordt geprobeerd om vervanging te krijgen.

BETROKKENHEID
In het kader van betrokkenheid hebben we donderdag 23 januari 

een gezellige bijeenkomst met de teamleden van de BSO gehad. 

We hebben samen gegeten en een aantal leuke spelletjes gedaan 

om elkaar beter te leren kennen.



INFORMATIE RONDOM DE ZORG SAMEN MET 

DE WERKGROEP GEDRAG
Donderdagavond 26 maart zal er een bijeenkomst worden gehouden 

over de zorg op school. Wij willen u graag meenemen over de opzet 

rondom de zorg; wat houdt dit in voor u als ouder, voor de leerkracht 

van uw kind(eren) en natuurlijk ook voor uw kind(eren). Immers 

draait de zorg op school om het kunnen creëren van de beste 

onderwijssituatie voor uw kind. 

Op deze avond zullen ook de hulpverleners aanwezig zijn die wij 

regelmatig inschakelen als de hulp binnen school niet meer 

voldoende blijkt te zijn; namelijk onze orthopedagoog, fysiotherapeut 

en logopedist. Zij zullen u ook informeren over het werk dat zij op de 

Parkschool doen. 

Daarnaast zal ook de werkgroep Gedrag aanwezig zijn. Zij zijn 

momenteel bezig met het bevorderen van de executieve functies van 

de kinderen. Dit zijn belangrijke voorwaarden om tot leren te komen. 

De werkgroep Gedrag zal op deze avond vertellen over de 

executieve functies bij kinderen en hoe deze verbeterd kunnen 

worden zodat de kinderen beter kunnen leren op school.

SCHOOLPLEIN

SPONSORLOOP
Op woensdag 25 maart 2020 organiseert de Parkschool een 

sponsorloop in het park met als doel: “Het schoolplein groen, dat 

gaan we doen!” Het doel van de sponsorloop is, zoals gezegd, een 

groen schoolplein. De opbrengst van de sponsorloop zal gebruikt 

worden om onder andere het groene schoolplein te financieren.

Om dit te kunnen organiseren, zijn wij op zoek naar hulp! Kunt u 

voorafgaand aan de sponsorloop helpen met de organisatie en het 

opzetten van deze ochtend? Of wilt u tijdens de sponsorloop helpen 

met het stempelen van de sponsorkaarten of met het 

klaarzetten/opruimen? Meld u zich dan aan bij juf Marit 

(m.reijmer@ooz.nl). We kunnen alle hulp tijdens deze sportieve 

ochtend goed gebruiken! We zien uit naar een geslaagde 

sponsorloop en een mooi eindbedrag!

Afgelopen periode is de werkgroep schoolplein druk bezig geweest 

met het binnenhalen van financiële middelen om ons mooie 

pleinontwerp te kunnen realiseren. Hiermee maken we mooie 

stappen én er zijn inmiddels subsidies toegezegd! Ook zijn er 

bedrijven die ons hebben gesponsord. Hier zijn we erg blij mee! 

Heeft u een eigen bedrijf of kent u bedrijven die ons nog willen 

steunen in ons ambitieuze plan dan horen we dat uiteraard graag! 

Immers, alle beetjes helpen! We hebben de keuze gemaakt om met 

hovenier Anno2000 samen te werken. Hij gaat de uitvoering van ons 

schoolplein op zich nemen. Uiteraard zijn er momenten waarop de 

kinderen hard nodig zijn om hem te helpen, en we zullen ook u als 

ouder uitnodigen om te komen helpen. Samen met Anno2000 zijn 

we gekomen tot een definitief ontwerp en hebben we keuzes 

gemaakt die goed passen bij onze school en onze kinderen. De 

verwachting is dat we in de periode mei/juni zullen werken aan de 

realisatie van het eerste deel en dat in het najaar de beplanting zal 

worden aangebracht voor een betere kans van slagen

Zuidberg Frontline Systems BV

mailto:m.reijmer@ooz.nl


BERICHT VAN DE OUDERRAAD

OUDERBIJDRAGEN
Op 1 oktober 2019 hebben alle ouders een brief ontvangen over 

de ouderbijdragen. Zie bijlage bij deze nieuwsbrief.

De penningmeester van de OR heeft een overzicht gemaakt van 

de ouders die betaald hebben. De groep nog niet betalende 

ouders is op dit moment te groot om persoonlijk te benaderen.

Vandaar nu deze algemene herinnering. Mocht u dus al betaald 

hebben, dan hoeft u niets te doen. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 

nieuwe penningmeester van de OR, Arjen de Wilde.

Alvast bedankt voor uw bijdragen.



Met sportieve groet, 

Met sportieve groet,

Jason Huisman

Coordinator & buurtsportcoach Stadsdeel Centrum

j.huisman@sportservicezwolle.nl

ENERGY BREAK ZWOLLE CENTRUM I.S.M. 

THOR ZWOLLE
Donderdag 6 februari a.s. heeft Stichting Openbaar Onderwijs 

Zwolle (OOZ) een studiedag. 

Dit betekent dat de OOZ scholen in heel Zwolle die dag gesloten 

zijn. Om ouders en leerlingen daarom tegemoet te komen, biedt 

SportService Zwolle in samenwerking met OOZ een sportieve dag 

aan, namelijk: Energy Break.

Samen met professionele trainers van Thor Zwolle biedt 

SportService Zwolle een clinic aan met onderdelen van obstaclerun

en survivalrun. 

Lijkt het jou leuk om jouw klimtechniek, kracht, 

uithoudingsvermogen, snelheid, coördinatie, specifieke technieken 

te vergroten?

Geef je dan op voor dit evenement. Wij zien jou graag op 6 februari 

2020 bij Thor.

Wat neem jij mee tijdens deze dag?

Bidon, hardloopschoenen, een lange (bij voorkeur running tight) 

hardloopbroek, een shirt met korte of lange mouwen, een jasje 

voor, voor en na de training, thermokleding is aan te raden.

Kosten zijn 2 euro.

Opgeven? Zie de flyer bij deze

nieuwsbrief.

mailto:j.huisman@sportservicezwolle.nl


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

http://www.parkschoolzwolle.nl/voor-ouders/schoolgids
mailto:Info-parkschool@ooz.nl

