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Ouderbijdrage Activiteitencommissie
Denkt u nog even aan het overmaken van de ouderbijdrage? De
ouderbijdrage wordt geïnd door de activiteitencommissie. De
ouderbijdrage bedraagt € 20,- per leerling. Dit bedrag wordt
o.a. besteed aan het Sinterklaasfeest, het kerstfeest en de paasviering. Het nieuwe bankrekeningnummer (per 1 aug. 2018) is:
NL20 RABO 0331 3894 28 t.n.v. Activiteitencommissie Parkschool, met vermelding van voor- en achternaam van uw kind +
welke groep.
Half negen starten
We constateren de laatste tijd dat er veel
kinderen (met ouders) ruim na half negen
pas binnenkomen. Dit is best storend voor
de leerkrachten die dan al zijn begonnen
met de kring, lessen of de inloop. Graag
even aandacht hiervoor. Alvast hartelijk
dank voor uw medewerking.
Financieel jaarverslag Activiteiten Commissie
Het financiële jaarverslag van de Activiteiten Commissie ligt ter
inzage bij de directie van school op kantoor. Mocht u dit verslag
willen inzien kunt u een mailtje sturen naar info@parkschool.nl
voor een afspraak.
Gymschoenen
Vanwege de veiligheid en hygiëne zien we graag dat de kinderen de gymlessen volgen op gymschoenen. Wilt u deze meegeven met uw kind als uw kind gymles heeft? Dank je wel.

Staking 15 maart
De Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseert samen met vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek op 15 maart een nationale
staking in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs. Verschillende actiegroepen, zoals PO in Actie en WO in actie, steunen
de staking. De bonden wil vlak voor de verkiezingen voor de
Provinciale Staten op 20 maart duidelijk maken dat er meer geld
nodig is om lerarentekorten tegen te gaan. Staken is een individueel recht van leerkrachten. De komende weken zullen we u
informeren hoe we hier als Parkschool mee omgaan.
Invalproblematiek
In de bijlage (pagina 2) van deze Parkpost geven we u informatie
omtrent de (landelijke) invalproblematiek waar wij ook als Parkschool ook mee te maken hebben.
Uitslag ouderenquête/leerling-enquête
In de bijlage (pagina 3) vindt u de uitkomsten van de ouderenquête. Deze zijn afgelopen dinsdag tijdens de ouderavond besproken. Er waren dinsdag 15 ouders met wie wij samen de strategiebloem hebben ingevuld. Dit houdt in dat wij van de ouders
input hebben gekregen voor het nieuwe schoolplan voor de
komende 4 jaren. Hierbij konden ouders aangeven wat zij belangrijk vinden voor hun kinderen. Er is door de ouders een
mooie bijdrage geleverd voor het nieuwe schoolplan van de
Parkschool de komende 4 jaren. Dank daarvoor.

Aanmelden broertjes/zusjes
Voor ons als school is het handig om te weten hoeveel leerlingen de school in de toekomst ongeveer zal hebben. Heeft u
uw jongere kind nog niet aangemeld dan kunt u een aanmeldformulier halen bij de directie en deze ingevuld weer inleveren.

‘Prestatie… met passie & plezier’

Invalproblematiek
Mogelijk heeft u via de media al gezien of gelezen; er is een tekort aan leerkrachten en dat veroorzaakt
steeds meer problemen. Wellicht heeft u er zelf al mee te maken gehad en is uw kind al wel eens thuis
moeten komen/ thuis moeten blijven van school, omdat er geen vervanging was voor de zieke juf of
meester.
Dat is vaak een hoop geregel voor u als ouder en dat beseffen wij als school heel goed. Wij proberen het
ook op alle mogelijke manieren te vermijden dat we kinderen naar huis moeten sturen als de leerkracht
ziek is. Allereerst omdat we het onderwijs aan uw kind door willen laten gaan, maar ook om u niet in problemen te brengen.
Als een leerkracht zich ziek meldt dan zoeken we meteen in onze invalpool naar een mogelijke vervanger.
Helaas krijgen we de laatste tijd steeds vaker de mededeling dat er geen invallers beschikbaar zijn. Dit
heeft alles te maken met het feit dat het aanbod van onderwijskrachten zeer gering is. De personeelsleden op onze school zijn zeer betrokken en bereid om op zoek te gaan naar een tijdelijke oplossing.
In sommige situaties kunnen we bijvoorbeeld kinderen over verschillende groepen verdelen, maar dit
zorgt er meestal voor dat het onderwijs aan meerdere groepen verstoord wordt en het leidt ook vaak tot
een verhoogde werkdruk bij de aanwezige leerkrachten. Je kunt hiermee in een neerwaartse spiraal terecht komen. Daarnaast doen we ook regelmatig een beroep op de parttime werkende leerkrachten of de
op school aanwezige onderwijsassistenten en pabo-studenten.
Bovengenoemde problematiek geldt niet alleen voor de scholen binnen Onderwijsstichting Arcade, maar
het is inmiddels een landelijk probleem. Als school vinden we het belangrijk u te blijven informeren. We
hebben dit gedaan middels een bijlage in onze schoolgids, maar ook via deze bijlage willen we u erop wijzen dat we ons tot het uiterste inspannen om het onderwijs te blijven verzorgen.
Toch moeten we u erop wijzen dat ook dit schooljaar kinderen onverwacht naar huis kunnen worden gestuurd. We zijn ons bewust van de praktische problemen die dit in gezinnen met zich mee kan brengen en
we hopen met deze tijdige en algemene melding dat ouders alvast preventief maatregelen kunnen voorbereiden.
Binnen onze stichting wordt al het mogelijke gedaan om meer geschikte invalkrachten aan te trekken, we
hopen dat er landelijk ook de nodige maatregelen worden genomen om deze toenemende invalproblematiek op te lossen.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor eventuele vragen kunt u uiteraard terecht bij de schoolleiding.
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Opbrengsten enquêtes Parkschool
Opbrengsten leerling enquête
De vragenlijst is ingevuld door 117 leerlingen. Van deze leerlingen zitten er 40 in groep 6, 38 in groep 7 en 39 in
groep 8. Dit komt neer op een response van 91,4%.
Uit het rapport vallen de volgende dingen op:
Het merendeel van de kinderen vindt dat ze veel leren op school.
Het merendeel van de kinderen heeft vriendjes en vriendinnetjes op school.
Het merendeel van de kinderen vindt het klaslokaal gezellig.
Het merendeel van de kinderen geeft aan dat er duidelijke regels zijn over wat wel en niet mag.
Het merendeel van de kinderen is (bijna) nooit bang voor andere kinderen.
Het merendeel van de kinderen denkt (bijna) nooit: “zat ik maar op een andere school”.
Het merendeel van de kinderen geeft aan dat juf of meester helpt als ze dat nodig hebben.
Het merendeel van de kinderen geeft aan dat juf of meester het ziet als ze goed hun best doen.
Het merendeel van de kinderen weet waar ze goed in zijn .
De volgende zaken zijn voldoende maar heeft onze aandacht:
Vind je het rustig genoeg in de klas?
Voel je je wel eens alleen op school?
Verveel je je wel eens op school?
Krijg je extra opdrachten als je snel klaar bent?
Als je een probleem hebt, zeg je dat dan tegen juf of meester?
Is de weg naar school veilig?

Opbrengsten ouder enquête
De vragenlijst is ingevuld door 82 ouders.
Dit is een respons van 36% waarvan 3 vaders, 63 moeders, 16 vaders en moeders samen
Uit het rapport vallen de volgende dingen op:
Het merendeel van de ouders bezoekt de 10-minutengesprekken/ouder-kind gesprekken.
Het merendeel van de ouders geeft aan dat hun kind zich thuis voelt op school.
Het merendeel van de ouders geeft aan dat de school bekend staat als een goede school.
Het merendeel van de ouders geeft aan dat de kinderen enthousiast praten over de school.
Alle ouders zijn (heel) tevreden over het werken in thema’s.
De volgende zaken zijn voldoende maar heeft onze aandacht:
Voelt u zich betrokken bij school?
Komt voldoende naar buiten wat de school te bieden heeft?
Wordt u voldoende geïnformeerd?
De informatie/ opvang bij afwezigheid van de leerkracht.
De aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling.
De omgang van de leerling met elkaar.
De veiligheid op het plein.
De veiligheid op weg van huis naar school.

