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In deze schoolgids vertellen wij u graag hoe onderwijs, opvoeding en 
talentontwikkeling op de Parkschool zijn vormgegeven, hoe we daar 
samen met ouders aan werken en welke resultaten dat oplevert. 

Op de 
basisschool 
wordt het 
fundament 
gelegd voor de 
gehele school-
loopbaan van uw 
kind. Is de basis 
goed, dan kun je 
er stevig op 
bouwen bij de 
vervolgstudie.
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Met de combinatie van schoolgids en een 
bezoek kunt u goed geïnformeerd kiezen voor de 
school die het best bij uw kind past. We laten u 
graag zien hoe ons team de talenten bij de 
kinderen naar boven weet te halen. 

De Parkschool is toegankelijk voor alle kinderen 
zonder onderscheid van levensbeschouwing in 
brede zin.


Voor actuele informatie over de Parkschool 
verwijzen wij u naar onze website:  
www.parkschool-utrecht.nl.


U bent van harte welkom, 

Annet Baart


Parkschool 
Van Riebeeckstraat 40 
3531 EJ Utrecht  
030-293 26 31  
parkschool@pcou.nl  
www.parkschool-utrecht.nl 

De Parkschool maakt deel uit 
van de Stichting PCOU die 29 
scholen bestuurt. www.pcou.nl


1 WELKOM OP DE PARKSCHOOL
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"De school biedt de leerlingen een breed, eigentijds en op de kerndoelen gericht 
aanbod. Naast taal en rekenen/wiskunde is er een ruim aanbod voor de 
ontwikkeling van sociale vaardigheden en burgerschapsvorming. Daarnaast is er 
een aanbod voor onder meer Engels, wereldoriëntatie en expressievakken. Ook is 
er een gedifferentieerd aanbod binnen o.a. de methoden voor spelling, rekenen/
wiskunde en begrijpend lezen. De school streeft ernaar om het aanbod zo goed 
mogelijk af te stemmen op de gemengde schoolpopulatie. Zo is er een VVE 
methode en een uitbreiding voor o.a. leersterke, meer- en hoogbegaafde 
leerlingen.

Het sociale klimaat is een sterk punt van de school. Zij hanteert duidelijke regels, 
zorgt voor een prettige sfeer en ondersteunt daarmee het leren van de leerlingen. 
Leerlingen worden gezien en gehoord. Uitkomsten van enquêtes en gesprekken 
die de inspectie voerde met ouders, leraren en leerlingen ondersteunen dit 
positieve beeld.

De school evalueert en verbetert haar onderwijs planmatig. Het team toont 
gedrevenheid om gezamenlijk het onderwijs te verbeteren en te ontwikkelen." 


bron: Inspectie van het Onderwijs - 2016  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• Elk talent telt: we gaan uit van de eigen kracht 
van kinderen. Aanwezige talenten bij kinderen 
stimuleren we, zowel binnen als buiten 
schooltijd. 

• Rekenen en taal zijn voorwaarden voor 
talentontwikkeling. We investeren in rekenen 
en taalonderwijs van het hoogste niveau. 

• We werken en leren in kleine groepen. Elk 
kind en elk talent krijgt ruime individuele 
aandacht. We zijn allemaal verschillend en 
hebben verschillende talenten. Dat wordt 
ingezet in de klas, zodat we veel van elkaar 
kunnen leren. 

• Met een speciaal techniekprogramma boren 
we nieuwe talenten en interesses aan bij 
leerlingen. De Parkschool geeft wetenschap 
en techniekles in alle groepen. 

• Goed onderwijs met in elk lokaal een digitaal 
schoolbord en we werken met iPads. Dit 
biedt leerkrachten veel nieuwe mogelijkheden 
om het onderwijs aan te laten sluiten bij de 
belevingswereld van de kinderen en uitdaging 
te bieden. 

• Kinderen hebben een eigen inbreng, ze 
beslissen mee in de Kinderraad.


 

• De Parkschool investeert veel in de 
onderwijstalenten van het team. Met onder 
andere trainingen en opleiding voor het 
gebruik van digitale middelen blijft het team 
scherp op haar eigen talent om kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs te realiseren. 

• Ook de talenten van ouders worden op alle 
niveaus ingezet. Ouders zijn op verschillende 
niveaus betrokken: in de ouderraad, in de 
medezeggenschapsraad en bij de vele 
schoolactiviteiten. 

• In samenwerking met diverse organisaties 
biedt de Parkschool een groeiend aanbod 
van buitenschoolse activiteiten. Activiteiten 
op het gebied van sport, muziek, theater, 
filosofie en techniek geven de mogelijkheid 
nieuwe talenten te ontdekken en te 
ontwikkelen. 
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We zijn 
allemaal 
verschillend 
en hebben 
verschillende 
talenten. Dat 
wordt ingezet 
in de klas, 
zodat we veel 
van elkaar 
kunnen leren.

2 SAMENGEVAT WAAR ELK TALENT TELT
De Parkschool is een basisschool waar goed onderwijs gegeven wordt aan 200 
kinderen uit Utrecht. De Parkschool ligt, zoals de naam al aangeeft, midden in het 
prachtige Molenpark in het hart van de wijk Lombok. De Parkschool kijkt uit op de 
originele Houtzaagmolen, en heeft volop groen, veel speel- en ontdekkingsruimte 
voor de kinderen. De Parkschool: waar elk talent telt. Onze visie staat voor:
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De Parkschool staat voor goed onderwijs, dat is vanzelfsprekend en bovendien 
hebben we oog voor ieders talent. In dit stuk vindt u meer informatie over onze missie 
en visie op ons onderwijs, het concept en de uitgangspunten. We bieden onderwijs op 
maat. We hechten belang aan een veilige en stimulerende sfeer op school waar 
iedereen zich welkom voelt. Bij ons pedagogisch klimaat letten we daar op. Trouwens 
ook op hoe we burgerschap bevorderen en vormgeven aan cultuureducatie. 
We zijn trots op de 
Parkschool. Dat is geen 
reden om stil te staan. We 
zijn ambitieus en blijven in 
ontwikkeling. 


De Parkschool is een 
gemengde ondernemende 
basisschool in het hart van 
Lombok.


1. Goed onderwijs met 
kwaliteitsborging.


2. Aandacht voor talent, 
zelfstandig werken. 
Kinderen doen mee.


3. Innovatieve school, 
wetenschap en 
techniekprofiel.


4. Mooi gebouw, veel 
ruimte, duurzaam.


5. Vreedzame school, 
samenwerking en 
binding in de wijk.


3.1 Goed onderwijs 
De leerkrachten van de 
Parkschool geven goed 
onderwijs dat aansluit bij de 
kinderen. We maken daarbij 
gebruik van alle hulp-
middelen die nodig zijn. We 
werken opbrengstgericht. 
Via het leerlingvolgsysteem 
maken we voor ouders en 
leerkrachten inzichtelijk wat 
de opbrengst is van het 
aangeboden onderwijs.


3.2 Aandacht voor talent 
De Parkschool schenkt 
gerichte aandacht aan de 
talenten die kinderen 
ontplooien. Dat betekent dat 
we leerlingen die iets 
speciaals presteren 

of dat nu tijdens of na 
schooltijd is, in de schijn-
werpers willen zetten. Dat 
gebeurt via het speciale 
‘talentenbord’, dat op een 
centrale plek in de hal van 
de school hangt. 
Bijvoorbeeld: ‘Boris kent alle 
letters’, ‘Groep 8 heeft een 
filmprijs in de regio 
gewonnen’, of ‘Fatima heeft 
haar zwemdiploma gehaald’. 


Jaarlijks organiseren we 
een ‘talentendag’ 
waarin kinderen 
bijvoorbeeld kennis 
kunnen maken met 

muziek, dans, 
wetenschap en 

techniek. 

Regelmatig zijn er 
optredens. 

Talentenontwikkeling is een 
onderdeel van  
het schoolprogramma. 


Zelfstandig werken 
Wij vinden het erg belangrijk 
dat kinderen zelfstandig 
leren werken. Wij willen dat 
onze kinderen aan het einde 
van de basisschool in staat 
zijn om, in belangrijke mate, 
zelf hun werk in te delen en 
keuzes te maken. 

Kinderen ontwikkelen zich 
het best wanneer zij zoveel 
mogelijk zelf de regie 
hebben over hun 
leerproces. 
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Leerkrachten spelen hierin vooral een 
begeleidende en motiverende rol. 
Leerkrachten stimuleren zelfstandigheid 
en bevorderen de taakgerichtheid en de 
zelfstandige werkhouding van de 
kinderen. Al in de kleutergroepen 
worden korte periodes voor het 
zelfstandig werken ingebouwd. Vanaf 
groep 2 werken we met behulp van 
weektaken. De kinderen in de 
bovenbouw leren, naast het werken met 
weektaken, ook hun werk zelf te 
plannen. Hierbij krijgen de kinderen 
steeds meer verantwoordelijkheid en 
hebben ze meer vrijheid in de keuze van 
activiteiten en werkvolgorde. 


Kinderen doen mee! 
Op de Parkschool willen we de kinderen 
zoveel mogelijk zelf laten meebeslissen 
over de dingen die hen direct aangaan. 
De kinderen worden daarom vanaf eind 
groep 2 samen met hun ouders 
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de 
10-minutengesprekken, waarin hun 
rapport wordt besproken. 


De eigen inbreng van kinderen is 
belangrijk in de Kinderraad. De kinderen 
die deelnemen oefenen zo belangrijke 
vaardigheden als met elkaar 
samenwerken en het delen en dragen 
van verantwoordelijkheden. Ze zijn de 
ambassadeurs van de school. Groep 8 
levert de voorzitter en groep 7 de 
notulist. De leden van de Kinderraad 
komen uit groep 6 t/m 8. Elke groep 

wordt vertegenwoordigd door twee 
kinderen die verkozen zijn door hun 
medeleerlingen. Een of twee keer per 
jaar vergaderen zij met de MR. Elke 
maand schuiven ze aan bij de 
schoolleiding om over algemene 
schoolzaken te spreken. 

Daarnaast is er het Parkschool 
Persbureau waarin kinderen uit groep 6 
t/m 8 samenwerken om filmreportages 
te maken en in blogs te laten zien wat 
er op onze school gebeurt. 


3.3 Innovatieve school 
De Parkschool is een innovatieve 
school, die bewezen onderwijscon-
cepten op pakt en een plek geeft 
binnen het onderwijsaanbod. Denk aan 
coöperatief werken en het versterken 
van de natuurlijke onderzoekende 

houding van kinderen door nadruk 
te leggen op wetenschap en 
techniek. Uiteraard werken we 
met moderne leermiddelen en 
zetten we gericht in op kwaliteit. 
We hebben niet alleen een 
startgroep peuters die verbonden 
is aan de school, ook geven we 
extra aandacht aan kinderen die 
meer uitdaging en verdieping aan 
kunnen. 


Onderzoekend leren 
Om zoveel mogelijk in te spelen 
op verschillende leerstijlen van de 
kinderen hebben we geïnvesteerd 
in een apart techniekprogramma 
en leskisten met technisch 
materiaal. Iedereen krijgt 
wetenschap en technieklessen 
tijdens Talent Centraal. Dan 
kunnen de kinderen allerlei 
technische proeven doen, 

onderzoeken en ontwerpen op een 3D-
printer, maar ook zagen en timmeren. 
Spelenderwijs, en in groepjes werken 
de kinderen op onderzoekende manier 
samen aan allerlei wetenschappelijke 
opdrachten.


Moderne school 
Onze school heeft geïnvesteerd in iPads 
en touchscreens. Daarmee lopen we 
voorop in Utrecht. Veel lesmethoden 
zijn speciaal ontwikkeld voor digitaal 
gebruik. We werken samen met 
uitgevers van educatief lesmateriaal om 
dit te optimaliseren. De lesstof kan op 
het bord heel beeldend worden 
uitgelegd. Met de iPads kunnen de 
kinderen snel vorderingen boeken. De 
Parkschool is aangesloten op een snelle 
glasvezel internetverbinding. Dat is 
ideaal voor het gebruik van de digitale 
schoolborden, touchscreens en  iPads.


Cultuureducatie 
Muziek vinden wij belangrijk net als 
beeldende vorming. We volgen de 
leerlijnen cultuureducatie en zorgen 
voor méér muziek in de klas en na 
schooltijd. Lessen zang, blokfluit, 
muzikale workshops en de start van een 
orkest geven een impuls aan het 
muziekonderwijs.


Onderwijs aan peuters 
Het onderwijs aan de peuters is een 
samenwerking van Spelenderwijs en de 
Parkschool en hoort sinds 2012 bij de 
school. De leidsters met een 
onderwijskundige en/of pedagogische 
achtergrond bieden een stimulerende 
leeromgeving waar de kinderen ook 
volop kunnen spelen. Bovendien past 
het programma in de lijn van wat 
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kinderen op de basisschool leren. Dat 
zorgt voor een betere aansluiting. In de 
kleutergroepen zetten wij voor het VVE 
programma een extra leerkracht in bij 
de kleine kringactiviteiten.


Daarnaast komt een peutergroep via 
kinderopvangorganisatie Partou 
regelmatig bij ons 'spelen'.

We werken toe aan de vorming van een 
integraal kindcentrum (IKC) onder regie 
van de Parkschool.


Uitdagend leren 
Er zijn kinderen die behoefte hebben 
aan meer uitdaging. Om 
doorzettingsvermogen te ontwikkelen 
en om te leren leren, is het belangrijk 
dat ook zij hun hersens flink moeten 
laten kraken. Voor deze kinderen is er 
een wekelijks programma waarin ze aan 
de slag gaan met verschillende 
uitdagende methodes, zoals Newswise 
en Denkwijs. 

Daarnaast wordt er aandacht besteed 
aan studievaardigheden en mindset. En 
we nemen deel aan Meet the Prof van 
het Wetenschapsknooppunt van de 
Universiteit Utrecht.

Tijdens het programma hebben de 
leerlingen instructie- en 
evaluatiemomenten buiten de klas. 
Verder werken ze de hele week in de 
klas aan de verrijkingsstof op hun 
weektaak. Leerlingen leren begrijpend 
lezen in het Engels bij Newswise en met 
de methode Denkwijs doen we een 
beroep op hogere denkniveaus als 
analyseren, evalueren en creëren. 


3.4 Mooi gebouw, veel ruimte 
Ons gebouw ligt prachtig in het 
Molenpark. Door de ligging is er volop 
groen en speelruimte rond de school. Er 
is een voetbalkooi, een groot grasveld 
en speelplein naast de school, met 
daaromheen een hek. Veilig voor de 
kleintjes! Op het speelplein is een tuin 
die de kinderen zelf onderhouden. 
Vlakbij ligt het Molenerf met de 
historische houtzaagmolen, een kleine 
kinderboerderij en kinderdagverblijven. 


Duurzaam  
De Parkschool hecht er grote waarde 
aan dat haar leerlingen worden 

opgevoed in bewustwording over 
het milieu. Zo zijn er op het dak 
van de Parkschool zonnepanelen 
geplaatst, hangt er een 
informatiepaneel met de 
opbrengsten in de school, hebben 
wij schooltuintjes en zamelen we 
papier en plastic in. De ramen zijn 
geïsoleerd en er is een 
ventilatiesysteem met warmte 
terugwinning. We sparen om op 
een deel van het dak 
sedumplanten te laten plaatsen. 
Dit heeft allerlei milieuvoordelen. 
Dit schooljaar doen we mee aan 
een scholen challenge waarbij de 
kinderen een plan maken om de school 
duurzamer te maken.


3.5 Veilige en vreedzame school 
We vinden het belangrijk dat de 
kinderen goede sociale vaardigheden 
ontwikkelen en leren zorg te dragen 
voor hun omgeving. Doordat de 
kinderen plezier hebben in spelen, leren 
en werken ontwikkelen ze al doende 
een goede werkhouding. Dit alles kan 
alleen maar als het schoolklimaat 
prettig en vooral veilig is. Daarom 
hanteren onze leerkrachten, kinderen en 
ouders duidelijke regels en afspraken. 
Bovendien maken we gebruik van de 
lesmethode ‘De Vreedzame School’, 
waarbij de kinderen op een speelse 
manier leren over conflicten en het zelf 
oplossen ervan. De Parkschool is een 
veilige school waar kinderen met plezier 
en onderling respect kunnen leren en 
zich kunnen ontplooien. Sinds 
november 2014 maken we deel uit van 
een Vreedzame Wijk door de 
ondertekening van het Manifest van 
West. Samen met diverse organisaties 
werken we aan dezelfde pedagogische 
principes voor kinderen.


Binding met de wijk 
De Parkschool werkt al jaren samen 
met diverse organisaties in de wijk.

Samen met de peutergroep organiseren 
we bijvoorbeeld voorleesbijeenkomsten. 
Met Sinterklaas nodigen we de 
kinderdagverblijven Polly en Partou 
Molenpark uit. Bij Burendag of andere 
gelegenheden bezoeken we de ouderen 
uit de wijk en brengen een liedje of 

lekkers. Binding in de wijk en elkaar 
helpen vinden we belangrijk.


Ondernemende ouders 
Sinds 2003 hebben ouders zich actief 
ingezet om van de Parkschool een 
gemengde school te maken. Ouders die 
voor hun kind de Parkschool kiezen, 
staan open voor verschillende culturen. 
Zij dragen uit dat zij waarde hechten 
aan goede resultaten, aan kleine 
klassen en bekwame leerkrachten en 
bovendien aan respect, verdraagzaam-
heid en tolerantie. Mede dankzij dit 
initiatief hebben steeds meer ouders er 
in de afgelopen jaren bewust voor 
gekozen om hun kinderen bij ons aan te 
melden. De Parkschool vormt nu een 
mooie afspiegeling van de wijk. Veel 
ouders geven aan dat zowel de 
kinderen als zijzelf daardoor een betere 
binding met buurtgenoten hebben. 
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Bij de lessen 
‘Vreedzame 
School’ leren 
kinderen op 
een speelse 
manier over 
conflicten en 
het zelf 
oplossen 
ervan. West is 
ook een 
Vreedzame 
wijk.
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De Parkschool heeft ongeveer 200 leerlingen verdeeld over negen 
groepen. Iedereen kent elkaar en daar voelen de kinderen zich veilig bij. 
We hanteren een groepsgrootte van ongeveer 25 kinderen. 

4 HET ONDERWIJS EN DE VOORZIENINGEN

Midden in de 
stad in een groen 
deel van de wijk 
ligt de 
Parkschool als 
een parel 
verstopt.
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In dit hoofdstuk geven we 
informatie over:

1. De organisatie.

2. Het onderwijsaanbod.

3. Bijzondere activiteiten.

4. Voorzieningen.

5. Overblijven en opvang 

voor kinderen.


4.1 De organisatie 
We hebben een peutergroep, 
twee kleutergroepen 
(gemengde groep 1 en 2), een 
gemengde groep 2 en 3 en 
jaargroepen voor groep 3 t/m 
8. Dat betekent dat de 
kinderen van groep 3 t/m 8 in 
groepen zitten met kinderen 
van hun eigen leeftijd. 

Voor elke groep hebben we 
een jaarprogramma 
vastgesteld. Alle kinderen 

doen mee aan alle soorten 
lessen. 

Binnen elke groep krijgen 
kinderen extra stof 
aangeboden als ze meer aan 
kunnen. Dat kan in kleine 
groepjes, individueel of bij 
Uitdagend Leren. Maar ook 
wanneer een kind wat minder 
snel vooruit komt, kunnen we 
de leerstof aanpassen aan de 
behoefte van het kind. 

Daarnaast hebben we de 
mogelijkheid om extra 
begeleiding en ondersteuning 
in te zetten door extra 
leerkrachten in de formatie. Zo 
realiseren we naast extra 
individuele uitdaging of hulp 
ook groepsverkleining.


De school is bezig om de 
mogelijkheden te onderzoeken 
om onze kwaliteiten te 
bundelen met organisaties 
voor peuteronderwijs en de 
naschoolse opvang de 
Sterren. Zo willen we allemaal 
integraal samenwerken aan 
een doorgaande lijn en de 
ontwikkeling van een integraal 
kindcentrum.
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Peutergroep 
We hebben een peutergroep.  
De peuters kunnen 2 tot 4 dagdelen 
komen. Er staan twee leidsters voor 
de groep met een onderwijskundige 
en/of pedagogische achtergrond. 

De peutergroep is een samenwerking 
tussen Spelenderwijs Utrecht en de 
Parkschool. 


De onderbouw 
De kleuterafdeling bestaat uit twee 
gemengde groepen 1 en 2. De groepen 
heten De Kikkersloot en Het 
Zwanennest. Op onze kleuterafdeling 
wordt naast de groepsleerkrachten een 
extra leerkracht ingezet. Zij geeft de 
kleuters extra aandacht en in de 
zogenaamde 'kleine kring' activiteit is er 
extra taalaanbod (VVE programma).

We hebben ook een gemengde groep 
met kinderen van groep 2 en 3.


De midden- en bovenbouw 
De groepen 3 tot en met 8 hebben een 
eigen groepsleerkracht. Groep 3 en 4 
hebben een extra groepsleerkracht, 
zodat de klas in twee groepen kan 
werken.


Interne begeleiding en leerlingzorg 
De interne begeleider zorgt ervoor dat 
de toetsen van ons leerlingvolgsysteem 
worden afgenomen. Zij ondersteunt en 
adviseert leerkrachten bij het maken en 
uitvoeren van groepsplannen en 
handelingsplannen voor individuele 
kinderen naar aanleiding van de 
toetsgegevens. Zij onderhoudt 
contacten met externe instanties over 
zorgleerlingen. Zij geeft leerkrachten 
pedagogisch-didactische 
ondersteuning en adviseert de 
schoolleiding op allerlei terreinen zoals 

onder andere de aanschaf en invoering 
van lesmethodes, het hanteren van 
methodieken, de planning en het 
organiseren van nascholing.


Engels bij kleuters, 
begrijpend lezen met 
Nieuwsbegrip, rekenen op 
een iPad, hoe werkt dat? 
Talentenonderwijs, een 
wetenschap- en 
techniekprofiel... of 
schoolzwemmen.  
We vertellen er graag  
meer over.  

4.2 Het onderwijsaanbod per groep 

Onderwijsaanbod voor peuters 
Puzzelen, spelen, voorlezen, tellen, 
meten en liedjes zingen met 
leeftijdsgenootjes. We bieden elke 
ochtend een stimulerende leeromgeving 
die de peuters de kans geeft zich te 
ontplooien en zich spelenderwijs goed 
voor te bereiden op de basisschool. Het 
programma past namelijk in de lijn van 

wat kinderen 
op de 
basisschool 
leren. We 
doen veel 
aan taal als 
basis voor 
bredere 

talentenontwikkeling. We gebruiken de 
methode Taalrijk, Puk & Ko en LOGO 
3000 voor woordenschat. We werken 
met thema's die aansluiten bij de 
beleving van peuters. Elke week is er op 
een vaste dag ‘oudercomponent’ van 
8.30 tot 9.00 uur met de ouders. Om de 
5 weken behandelen we een nieuw 
thema. Ouders krijgen een themabrief 
met de belangrijke informatie, een 
woordenlijst en een kleurplaat mee. Die 
maken ouders thuis met hun kind en ze 
oefenen samen. 


Onderwijsaanbod in de onderbouw 
Kleuters leren al doende, tijdens hun 
spel. Wij spelen daarop in door ervoor 
te zorgen dat er veel spel- en ont-

wikkelingsmateriaal is waarvan kleuters 
kunnen leren. Leerkrachten van de 
kleutergroepen zorgen voor een rijke 
taalomgeving. Spelend en werkend 
rond aansprekende thema’s worden 
zoveel mogelijk situaties gecreëerd 
waarin kleuters worden uitgenodigd te 
luisteren, te verwoorden en te beleven. 
Dat is belangrijk als voorbereiding voor 
het latere lees- en taalonderwijs. Om 
het belang van ouderbetrokkenheid te 
onderstrepen, geven we bij het begin 

PA
RK

SC
HO

O
L 

W
AA

R 
EL

K 
TA

LE
NT

 T
EL

T



�12

van ieder thema ouders en kinderen “huiswerk” mee, om ook 
thuis aandacht te besteden aan het thema wat in de klas aan 
de orde is.

Veel aandacht wordt besteed aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling, het (samen) spelen en werken, de creatieve 
vorming, de ontwikkeling van de grove en de fijne motoriek 
en het voorbereidend lezen, schrijven, getalbegrip en 
rekenen.


Het onderwijsaanbod 
De methodes die we in de groepen gebruiken bij de 
verschillende vakken lichten we graag toe. 


Nederlandse taal  
In het taalonderwijs wordt veel aandacht besteed aan leren 
spreken en luisteren. Wij vinden het belangrijk dat de 
kinderen leren om hun eigen mening, de dingen die zij willen 
vertellen, de reacties die zij willen geven, goed onder 
woorden weten te brengen. Wij vinden het belangrijk dat 

kinderen leren om te luisteren naar de bedoeling van wat de 
ander zegt. We debatteren met Nieuwsbegrip, methode voor 
begrijpend lezen. Vanzelfsprekend leren we kinderen ook 
volgens de correcte spelling te schrijven. Onze school werkt 
met de volgende methodes: Ik & Ko, Fonemisch bewustzijn, 
LOGO 3000 en Taal Actief.


Lezen 
Voor het vak lezen gebruiken we de methodes Veilig leren 
lezen, Ralfilezen, Estafette en Taal Actief. Voor begrijpend 
lezen gebruiken we Nieuwsbegrip XL (ook met huiswerk 
thuis) met actuele, informatieve teksten. Er wordt gericht 
gewerkt aan woordenschat- en begrijpend leesstrategieën. 


Verder beschikt elke klas over klassikale leesboeken, 
leesboeken op niveau en bibliotheekboeken. Door onze 
samenwerking met de bibliotheek, waar elke klas maandelijks 
nieuwe leesboeken kan lenen, beschikken we altijd over 
actuele, nieuwe leesboeken.


Voor de peuters en afzonderlijk voor de kleuters hebben we 
zelf eigen bibliotheken op school ingericht. Elke week kunnen 
zij een boek lenen voor thuis om te worden voorgelezen. 
Kinderen uit groep 8 beheren deze bibliotheek met een 
leerkracht. Kinderen leren zo, naast plezier in lezen, zelf 
verantwoordelijkheid te dragen en keuzes te maken.


Schrijven 
Wij gebruiken de methode Pennenstreken in groep 1, 2 en 3. 
Deze methode om te leren schrijven sluit aan bij Veilig leren 
lezen. Vanaf groep 4 gebruiken we Zwart op Wit dat uit gaat 
van een natuurlijk, vloeiend schrift dat makkelijk aan te leren 
is. De vrijheid om hun eigen karakter in het handschrift te 
leggen, op de juiste, ontspannen manier bewegen en 
leesbaarheid van het handschrift zijn essentieel binnen deze 
methode.


Taalmethode: Taal Actief 
We werken met Taal Actief. Een methode die in 
samenwerking met taaldeskundigen, kinderboeken-
schrijvers en een aantal scholen is vernieuwd. Deze 
kleurrijke, aantrekkelijke methode daagt kinderen met 
thema’s uit nieuwe problemen te verkennen. Vanaf de 
start wordt er gedifferentieerd op drie niveau’s, dus alle 
kinderen krijgen dagelijks taalonderwijs op hun eigen 
niveau. 

Kinderen die meer taalvaardig zijn, kunnen werken in het 
plusboek. Het plusboek sluit aan bij de thema’s van de 
groep en bevat extra woordenschat en uitdagende 
opdrachten. Naast het basisprogramma woordenschat 
biedt Taal Actief een extra woordenschatlijn voor kinderen 
die dit nodig hebben. Vanzelfsprekend is er 
computersoftware voor woordenschat en spelling, waarbij 
geoefend wordt op individueel niveau. Elke leerling heeft 
een eigen account. De digibord software biedt een goede 
visuele en auditieve ondersteuning bij de lessen. 

We zien ook een belangrijke meerwaarde in de boeken en 
werkschriften van de kinderen. Bij elk thema én bij de 
dagelijkse lessen zien de kinderen de lesdoelen 
beschreven van die dag, zodat ze weten wat en waarom 
ze iets leren. De taalmethode werkt op de iPad ook 
interactief.
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Engels 
Vanaf de kleuters starten we met het 
geven van Engels met de methode Take 
it easy. Dit is een communicatieve 
methode, waarin de nadruk ligt op het 
spreken van de taal.

 
Rekenen en wiskunde 
Voor dit vak gebruiken we de methode 
Alles Telt. Binnen deze methode wordt 
goed rekening gehouden met de 
niveauverschillen die er tussen de 
leerlingen kunnen optreden. Zo krijgen 
leerlingen die de stof snel en goed 
beheersen extra uitdagende lesstof 
aangeboden. Voor leerlingen die het 
moeilijk vinden zijn er speciale lessen 
waarin de stof op hun niveau wordt 
aangeboden. Er is veel aandacht voor 
het zorgvuldig aanleren van de 
basisvaardigheden waarbij het 
verwerven van inzicht voorop staat. 
Voor leerlingen die meer aan kunnen 
wordt naast Alles Telt ook gewerkt met 
verdiepings- en verrijkingsopdrachten 
uit de methode Rekentijger en 
Rekenpanda.


Wereldoriëntatie  
(aardrijkskunde, geschiedenis, 
natuuronderwijs, techniek en verkeer) 
Bij de peuters en kleuters werken we 
aan de hand van de thema’s uit Puk & 
Ko en Ik & Ko. Met onderwerpen uit de 
belevingswereld van de kinderen, 
feesten en allerlei gebeurtenissen wordt 

in spel, werk en 
gesprekken 
aandacht besteed 

aan oriëntatie op 
de wereld van 
het kind.


Groep 3 
gebruikt 
Veilig de 
wereld in, 
Huisje 
Boompje 

Beestje en praktijk in de schooltuin. 
Huisje Boompje Beestje, De Blauwe 
Planeet & Speurtocht voor het digibord 
staan bij groep 4 op het programma.


In de groepen 5 t/m 8 werken we met 
Schooltas voor wereldoriëntatie. Dit is 
een digitale methode voor de iPads. De 
Blauwe Planeet voor aardrijkskunde, 
Speurtocht voor geschiedenis en 
Nieuws uit de natuur voor 5 t/m 7. In 
groep 5 en 6 tuinieren de kinderen ook 
in de praktijk in de moestuin op het 
schoolplein.


We werken veel met iPads en leren de 
kinderen programmeren. Met 
Bomberbot leren de kinderen via een 
educatief spel, waarin ze een robot 
levels laten oplossen. Zo maken de 
kinderen kennis met programmeertaal 
en programmeren.


Ook hebben we de 3Dkanjers 
Experience. Het bouwen van en werken 
met een 3D-printer vraagt om 
onderzoekend en ontwerpend leren, 
waarmee de benodigde vaardigheden 
voor de toekomst worden ontwikkeld 
zoals creativiteit, co-creatie, leren door 
te doen, ondernemingszin, kritisch en 
onderzoekend denken.


Voor verkeer gebruiken we het 
programma van Veilig Verkeer 
Nederland: Rondje Verkeer (1 t/m 3), 
Stap vooruit (4), Op voeten en fietsen 
(5/6) en de Jeugdverkeerskrant (7/8). 
Groep 8 doet mee aan het 
Verkeersexamen. 

In alle groepen besteden we aandacht 
aan diversiteit en het bevorderen van 
gezond gedrag. We gebruiken de 
methode Kleur en het lespakket Relaties 
& Seksualiteit. In groep 7 is een cursus 
EHBO gepland. 


Cultuureducatie  
(tekenen, handvaardigheid, muziek, 
filosofie, dans, drama en 
talentenontwikkeling) 
Naast de kennisvakken besteden we op 
school ook ruim aandacht aan creatieve 
vakken zoals tekenen, hand-
vaardigheid, muziek, dans, drama en 
kunst- en cultuureducatie. We hebben 

leerlijnen gekoppeld aan thema’s van 
het lesprogramma van elke groep. 


Van 2016 - 2019 brengen wij Meer 
muziek in de klas. Kinderen van groep 3 
en 4 krijgen blokfluitles, er zijn jaarlijkse 
workshops wereldmuziek en voor de 
kleuters muzikale lessen van Jongeren 
Theater Link. Komend schooljaar wordt 
geïnvesteerd in een nieuwe digitale 
muziekmethode. 

Ook na schooltijd is er veel aandacht 
voor muziek: dit schooljaar starten we 
met muziekles voor kleine groepjes 
kinderen. Zij kunnen kiezen voor 
instrumenten als saxofoon, dwarsfluit of 
trompet of ze kunnen leren drummen. 
Na de herfstvakantie start het 
beginnersorkest in samenwerking met 
de Bazuin op onze school. 


Regelmatig maken wij gebruik van de 
projecten en het aanbod van 
verschillende aanbieders zoals Theater 
Lombok, harmonieorkest de Bazuin, het 
Wilde Westen, UCK of het 
conservatorium. Steeds meer 
ontwikkelen wij ook mogelijkheden die 
recht doen aan talentenontwikkeling. 
Naast de kinderen het zelf te laten 
uitvoeren, bezoeken we het theater en 
musea. 

Na schooltijd stimuleren wij 
cultuureducatie met bijv. lessen Chinese 
of Spaanse taal & cultuur. Komend 
schooljaar gaan we een samen werken 
met Filmtheater ’t Hoogt. Gezamenlijk 
ontwikkelen we een leerlijn BeeldTaal. 
Kinderen maken kennis met alle 
aspecten van film: van scenario 
schrijven tot montage. De projectweek 
van dit schooljaar staat dan ook in het 
teken van film.


Coöperatief leren 
Bij coöperatief leren gaat het om de 
samenwerking tussen de kinderen in 
tweetallen en in kleine groepjes. Bij 
coöperatief leren is de sfeer in de groep 
open en vriendelijk, kinderen mogen 
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elkaar gewerkt, niet los van elkaar en niet in 
competitie met elkaar. Kinderen zijn in staat om 
elkaar iets uit te leggen. Coöperatief leren is 
groepswerk waar kinderen echt samen leren 
samen werken. Met echt bedoelen we dat de 
leerlingen als groepsleden bij elkaar betrokken zijn 
en van elkaar afhankelijk zijn om een goed 
resultaat te behalen. 


Cultuur en identiteit 
Wij kenmerken onze school als een ‘ontmoetings-
school’. Er zitten veel kinderen met verschillende 
religies en opvattingen op de Parkschool. Wij 
vinden het belangrijk dat mensen met verschil-
lende geloven elkaar leren kennen, vertrouwen en 
respecteren. Op onze school spreken we met 
elkaar over geloof en wereldgodsdiensten. We 
leren overeenkomsten en verschillen kennen.  

Er is gemiddeld een uur per 
week ingeroosterd voor 
onderwijs over geestelijke 
stromingen. 


Vanaf groep 3 wordt er 
gebruik gemaakt van de 
lessenmethode Kleur voor 
levensbeschouwing vanuit 
sociaal-emotionele thema’s. In 
de Kleur lessen hebben we het met elkaar over 
vragen als: wat vind je belangrijk, waar kom je 
vandaan, waar geloof je in, waar verlang je naar, 
wat past bij jou? Het gaat dan bijvoorbeeld over 
samen leven, over gevoelens, over zelfvertrouwen 
of over omgaan met conflicten. In de lessen 
komen verhalen en symbolen uit verschillende 

levensbeschouwingen, geloven en culturen voor. 
Bovendien besteden we regelmatig aandacht aan 
feesten uit verschillende culturen, die we ook 
graag met elkaar vieren. Er zijn vieringen met 
aandacht voor een religie, zoals Kerstmis, Holi, de 
Verlichting van Buddha of het Offerfeest. En 
vieringen met een maatschappelijk karakter zoals 
bijvoorbeeld de Martin Luther King dag, Keti Koti 
of Internationale Vrouwendag.


Op deze manier hopen we dat alle kinderen zich 
nog meer thuis zullen voelen op school, omdat 
iedereen zichzelf kan zijn én oor en oog leert 
hebben voor verschillen en overeenkomsten.   


De Vreedzame School  
Daarnaast werken we met de methode De 
Vreedzame School, waarbij de kinderen op een 
speelse manier leren over conflicten en het zelf 

oplossen ervan. Een aantal kinderen uit 
de bovenbouw heeft een training tot 
mediator gevolgd: deze kinderen zorgen 
ervoor dat dreigende conflicten op het 
schoolplein op een goede manier 
worden opgelost. Zo maken we samen 
een Vreedzame School waarin kinderen 
leren wat wel en wat niet kan. Zij leren 
waar hun grenzen liggen. Daarin vinden 

ze veiligheid en zekerheid. De mediatoren 
uit groep 7 en 8 worden ook opgeleid voor de 
Vreedzame Wijk. Kinderen participeren in de 
Kinderraad.


Bewegingsonderwijs 
Het vak bewegingsonderwijs (gym) nemen we 
heel serieus. Plezier in bewegen staat voorop,

Wat vind je 
belangrijk,  

waar kom je 
vandaan, waar 
verlang je naar,  
wat past bij jou?
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maar we willen ook dat de kinderen hun 
vaardigheden uitbreiden. Twee keer per week 
krijgen de kinderen gymnastiek. 
De Parkschool heeft hiervoor een 
eigen vakleerkracht 
bewegingsonderwijs in dienst.  
Om de ontwikkeling te volgen 
worden de kinderen jaarlijks op 12 
verschillende toetsonderdelen 
getoetst. In het rapport vindt u 
dan ook terug hoe uw kind scoort 
op bijvoorbeeld balanceren, klimmen, zwaaien, 
springen of jongleren. Elk jaar organiseren we 
een sportdag. Ook doen we mee aan het 
schoolvoetbaltoernooi in de wijk. Regelmatig 
doen we speciale sportieve activiteiten zoals een 
estafette, zeilen of tennissen met studenten van 
Stichting Move of een toernooi met de buurt. 
Dat kan ook in het Molenpark.


Huiswerk 
In de bovenbouw krijgen de kinderen huiswerk. 
Een belangrijke reden hiervoor is de 
voorbereiding op het voortgezet onderwijs. 
Bovendien krijgen kinderen soms huiswerk 
wanneer extra oefening gewenst is. 


Bij de peuters en kleuters geven we bij de start 
van een thema een thuisopdracht mee voor 
ouders en hun kind.


ICT (informatie- en 
communicatietechnologie) 
De Parkschool gebruikt iPads en we maken 
veelvuldig gebruik van computers bij het 
onderwijs. 


Met een 3D-printer kunnen we aan de slag met 
onderzoekend en ontwerpend leren. We hebben 

diverse computerprogramma’s en 
app’s voor taalverwerving, rekenen, 
wereldoriëntatie, leren lezen, vormen- 
en kleurenleer etc. Een aantal 
programma’s hoort bij de door ons 
gehanteerde lesmethodes of zetten wij 
in voor verrijking. De lesmethodes 
worden extra beeldend, doordat we in 
al onze lokalen gebruik maken van 

digitale schoolborden of touchscreens. 


Onze ICT-coördinatoren zijn de leerkrachten Isis 
en Onno. Zij zorgen voor de begeleiding van ons 
team, bereiden nascholing voor en zijn 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de 
invoering en de borging van het 
computerondersteund deel van ons onderwijs.


Met  
uitgevers  

denken we  
actief mee  

bij onderwijs-
ontwikkelingen.
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Groep 4 gaat één 
keer per week 
naar het zwem-
bad voor school-
zwemmen in de 
eerste helft van 
het schooljaar.
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4.3 Bijzondere activiteiten voor kinderen 
Op onze school wordt aan de volgende 
activiteiten buiten school deelgenomen: 

• Groep 4 gaat wekelijks naar de lessen 
schoolzwemmen (deelname is verplicht).


• Bibliotheekbezoek. 

• Excursies naar musea, kinderboerderij, 

Natuur- en Milieu-educatie (NME) e.d.

• Bezoek aan de verkeerstuin.

• Bliksemstages.

• Verkeersexamen door groep 8. 

• Groep 8 gaat aan het eind van het schooljaar 

op kamp.


Bijzondere activiteiten na schooltijd 
De Parkschool spant zich in om het aanbod voor 
naschoolse activiteiten zo aantrekkelijk en zo 
breed mogelijk te maken. Daartoe zoeken we 
steeds de samenwerking met kunstenaars en 
musici in de wijk Lombok.

Voorbeelden zijn: muzieklessen (gitaar, piano, 
trompet, fluit, saxofoon, klarinet en slagwerk), 

techniek, filosofie, open atelier of een cursus 
Spaans of Chinees. Ook aan judo, het 
schoolorkest, percussie, dans en drama en 
tuinieren nemen kinderen enthousiast deel na 
schooltijd. 

4.4 Voorzieningen in en om het gebouw 
Naast de 10 groepslokalen voor de peuters en de 
groepen 1 t/m 8 met touchscreens of digiborden 
hebben we de beschikking over: 

• Een prachtig schoolplein met speeltoestel, 
zandbak en tuin. De peuters hebben een 
afgesloten plein met speelmogelijkheden en 
afgesloten zandbak.


• Twee ruime gemeenschapsruimtes. Bij de 
bovenbouw met een theaterpodium. Bij de 
onderbouw hebben we een vide om lekker te 
lezen. In de hal is ook de schoolbibliotheek.


• De werk/lesruimte van onze intern begeleider 
en directeur.


• De koffiekamer voor de leerkrachten.

• De administratie

• 3 magazijnen met alle lesmaterialen

• In het park gebruiken we de voetbalkooi, het 

basketbalveld, de schommel en diverse 
speeltoestellen.


• Ruimte voor de tussenschoolse opvang

• Een eigen lokaal voor de naschoolse opvang

• Onze eigen gymzaal voor spel- en 

bewegingsonderwijs voor de kinderen uit de 
groepen 1 en 2 en naschoolse activiteiten.


• De kinderen vanaf groep 3 gaan voor spel- en 
bewegingsonderwijs naar een grote gymzaal 
in de Maetsuykerstraat.


• iPads


PA
RK

SC
HO

O
L 

W
AA

R 
EL

K 
TA

LE
NT

 T
EL

T

Op diverse dagen na schooltijd 
worden er activiteiten 
georganiseerd waar kinderen 
vrijwillig aan kunnen deelnemen 
om zo hun talenten te ontplooien.
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4.5 Overblijven en opvang voor kinderen 
Op de Parkschool hebben we de 
tussenschoolse opvang, TSO, het overblijven 
zelf geregeld met een vast team. De kinderen 
kunnen op school overblijven en genieten van 
hun zelf meegebrachte lunch.
De kinderen blijven in leeftijdsgroepen over met 
vaste begeleiding in vaste lokalen op school. Na 
het eten is er volop gelegenheid om buiten te 
spelen onder begeleiding of om binnen nog een 
spelletje te doen. Het TSO team zorgt ook 
regelmatig voor leuke activiteiten! De kinderen 
vinden het leuk om op school over te blijven.


Overblijfcontract

Als uw kind meer dan 2 x per week op vaste 
dagen komt overblijven, sluiten we een 
overblijfcontract met u af. U betaalt dan € 1,50 
per keer per kind vooruit. Dit bedrag is berekend 
op basis van 4 weken per maand. U betaalt 10 
maanden van één schooljaar per kind. Juli en 
augustus worden niet berekend. Per maand 
vooruit over te maken per bank/giro: 

1 x per week (4 x)   = €   6,00

2 x per week (8 x)   = € 12,00

3 x per week (12 x) = € 18,00

4 x per week (16 x) = € 24,00


Strippenkaarten 
Strippenkaarten kunt u aanschaffen voor als uw 
kind af en toe overblijft. Eén keer overblijven 
kost € 1,65 per kind. Strippenkaarten geven we 
af met kwitantie (5, 10 of 20 x). 


Bereikbaarheid TSO 
Tel. 030 - 29 32 631 (tussen 9.00 - 13.30 uur)

NL82INGB0007724691  
ten name van TSO Parkschool

tsoparkschoolutrecht@gmail.com 

Buitenschoolse opvang (BSO) 
De opvang van de kinderen na school wordt 
verzorgd door De Sterren professionals in 
kindertijd. BSO Lombok is gehuisvest in de 
school. Omdat de ruimtes zijn geïntegreerd 
binnen de school, is het heel vertrouwd en 
kunnen de kinderen gebruik maken van de vele 
faciliteiten van de Parkschool, zoals het ruime 
plein en de gymzaal. De Sterren is sterk in het 
realiseren van de opvang samen met school en 
biedt een breed aanbod van activiteiten.


De Sterren biedt opvang op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. Voor opvang op 
woensdagmiddag zijn voldoende aanmeldingen 
nodig, mocht u hier interesse in hebben, dan 
horen wij dit graag. De Sterren is geopend 
aansluitend op de schooltijden, in alle 
schoolvakanties en op studie/ vrije dagen, mits 
voldoende aanmeldingen.  


Kinderen van de Parkschool hebben voorrang 
bij de toewijzing van opvangplaatsen boven 
kinderen van andere scholen. Er is een 
oudercommissie voor De Sterren.


Informeer over de mogelijkheden op school en 
zie de website www.desterren.nu.

Voor vragen omtrent aanmelding/contract: 
030-268 60 70 (beste bereikbaar tijdens de 
ochtenduren), mail: info@desterren.nu.  
De BSO locatie is bereikbaar op: 06-41335622. 


Ochtend opvang 
We hebben de mogelijkheid kinderen opvang te 
bieden voordat de school ’s ochtends begint. 
Overleg over de mogelijkheden en betaling op 
school.
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De Sterren  
Lombok is de 
buitenschoolse 
opvang op de 
Parkschool zelf. 
Regelmatig zijn er 
activiteiten in 
samenwerking 
met de wijk.

(wijzigingen voorbehouden)

mailto:tsoparkschoolutrecht@gmail.com
mailto:tsoparkschoolutrecht@gmail.com
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Op de Parkschool hechten we veel belang aan het stellen van hoge 
verwachtingen aan de kinderen, ouders en leerkrachten. Dat doen we 
op een positieve manier. We hebben aandacht voor de ontwikkeling van 
talent in ons onderwijs en geven alle kinderen de kans om het uiterste 
uit zichzelf te halen.

5 TALENTENONTWIKKELING

We stellen hoge 
verwachtingen 
en hebben 
aandacht voor 
de ontwikkeling 
van talent in ons 
onderwijs.
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We gaan uit van de talenten 
van de kinderen. Kinderen 
kunnen uitblinken in taal, 
rekenen of werkstukken 
maken. Natuurlijk ook in 
muziek, techniek, tuinieren, 
sport, organiseren, 
interviewen, samenwerken en 
ondernemen. Rekenen en taal 
zijn voorwaarden voor 
talentenontwikkeling. Op de 
Parkschool investeren we in 
rekenen en taalonderwijs op 
het hoogste niveau. 


Talent groeit als het positief 
beloond wordt, dus daar 
maken we gebruik van. Het 
talentenonderwijs op de 
Parkschool gaat uit van de 

cyclus: het ontdekken van je 
talenten, het ontwikkelen 
daarvan en het gebruiken van 
je talent. Voor deze drie 
stappen maken we gebruik 
van verschillende hulp-
middelen.


Talenten ontdekken 
We stimuleren de kinderen van 
de Parkschool om hun 
talenten te ontdekken.

Om dit bewustzijn bij de 
kinderen te vergroten leren we 
de kinderen eerst de 
verschillende talenten kennen.

Dat doen we door in de klas 
aandacht te besteden aan de 
verschillende soorten ‘knap 
zijn’. De acht begrippen 

beweegknap, taalknap, 
zelfknap etc. worden uitgelegd 
en we doen er opdrachten 
mee. De kinderen leren zo snel 
verschillende talenten te 
benoemen en te herkennen bij 
zichzelf en anderen.  
Dit biedt een motiverende 
leeromgeving.


We koppelen 
talentenonderwijs aan de 
lessen uit de methode en 
combineren met de 'knaps'. 
Om een taalles te verwerken 
gaan we bijvoorbeeld tegelijk 
met bewegen aan de slag. Of 
een les geschiedenis wordt 
gekoppeld aan taal.
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“Iedereen heeft een eigen cocktail van talenten. Ieder 
mens is uniek en heeft weer andere talenten. Gardner 
spreekt in dit kader over ‘meervoudige intelligenties’.  

Ieder mens heeft zijn eigen profiel van onderling op 
elkaar inwerkende intelligenties.  

Gardner onderscheidt acht soorten intelligenties:  
verbaal linguïstisch, logisch mathematisch, 
intrapersoonlijk, lichamelijk kinesthetisch, visueel 
ruimtelijk, natuurgericht, interpersoonlijk en muzikaal 
ritmisch.” 

Bron: Oog voor talent - CPS 

In elke klas hangt een talentenbord, 
waar we de bijzondere prestaties van 
de kinderen op laten zien. In de 
centrale hal hangen de talenten-
borden om de talenten van de 
kinderen voor iedereen positief 
zichtbaar te maken.


Talent Centraal 
Elk schooljaar bieden we in alle 
groepen workshops 'Talent Centraal’ 
aan. Tijdens Talent Centraal gaan we 
de diepte in met kunstlessen, 
techniek en muziek. Leerkrachten 
geven de workshops aan de kinderen 
en rouleren met de verschillende 
klassen. 

De leerkrachten blinken zelf uit in 
deze workshops, omdat het aansluit 
bij hun eigen talenten.  
Zo wordt met passie gewerkt aan 
talentenontwikkeling!


Bij de rapportbesprekingen 
benoemt de leerkracht het talent van 
het kind. We vragen kinderen ook zelf 
naar hun mening over wat ze vinden 
dat hun eigen talent is. 

Ook een klasgenoot benoemt het 
talent van uw kind. Door hier bij stil te 
staan, zetten we elk kind uniek in de 
schijnwerpers en zorgen we ook voor 
een positieve stimulerende omgeving.


Talenten ontwikkelen 
Wanneer we weten welk talent 
iemand heeft, is het mogelijk om dit 
talent verder te ontwikkelen. 


Elk jaar besteden we op de 
Talentendag aandacht aan de 
ontwikkeling van verschillende 
talenten van de kinderen. 


Tijdens de Talentendag gaan de 
kinderen met workshops aan de slag, 
bijvoorbeeld op het gebied van 

muziek. Een andere keer staat talent 
voor bewegen of wetenschap en 
techniek op het programma. 


Ook tijdens de jaarlijkse projectweek 
staan steeds verschillende 'knaps' 
centraal. Bij Stad van de toekomst 
(2015) beeld- en natuurknap en bij 
Vieren en Herdenken (2016) was het 
taal- en beeldknap. Afgelopen jaar 
speelden en dansten de kinderen met 
een band in Fame. In 2018 staat de 
projectweek in het teken van 
filmeducatie in samenwerking met ’t 
Hoogt.


Talenten gebruiken 
Wie zijn talenten heeft ontwikkeld, 
kan deze optimaal inzetten. Op de 
Parkschool werken we met een 
methode voor coöperatief leren. In het 
techniekonderwijs werken we met 
samengestelde teams, waarbij de 
verschillende talenten van kinderen 

Verschillende talenten van de kinderen de ruimte geven
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Het Parkschoollied 

We zitten samen op de 
Parkschool 
En we leren er een boel 
Schrijven, rekenen en lezen, en 
balanceren op een stoel 
Want elk talent telt hier op school 
Percussie, tekenen en viool… 
De Parkschool, De Parkschool,  
De Parkschool 
Daar telt elk talent! 
Elke dag gaan wij naar school toe 
Het is niet 1 + 1 is 6 
Ook techniek hoort bij ons rooster 
en daarvan zeggen wij… YES! 
Want elk talent telt hier op school 
Percussie, tekenen en viool… 
De Parkschool, De Parkschool 
Daar telt elk talent!

het resultaat 
van de groep 
en van het 
individu 
versterken.

Kinderen uit 
groep 6 zijn 
bijvoorbeeld 
uitgedaagd 
om het 
perfecte huis 
voor een 
mysterieus 
dier te ontwerpen. De Kakapo wordt  
met uitsterven bedreigd. Na het 
opstellen van de eisen voor een nieuw 
huis voor dit dier, begint het 
ontwerpproces en het bouwen zelf. 
Tot slot bleek bij de presentaties hoe 
goed er was nagedacht over het 
ontwerp en de eisen.  
 
De verschillende talenten van de 
kinderen komen bij een 
groepsopdracht goed uit de verf.


Ook in het aanbod van naschoolse 
activiteiten proberen we in te spelen 
op de verschillende talenten van 
kinderen.


Een greep uit het wisselende aanbod 
activiteiten na schooltijd: tuinieren in 
de schooltuin, Spaans, schaken, 

gitaar, piano, percussie en rap, het 
schoolorkest, Chinees, muziek en 
dans uit verschillende landen en 
zelfverdediging.


Talent en ouders 
De Parkschool vindt 
ouderbetrokkenheid belangrijk. Zeker 
als het gaat om talentenontwikkeling 
waarderen we de betrokkenheid van 
ouders. We willen daarom graag de 
talenten van ouders inzetten bij de 
ontwikkeling van ons onderwijs.  
Ook van u hebben wij hoge 
verwachtingen. 

De ‘Knaps’ 
We werken bij talentenontwikkeling

met de begrippen:


Samenknap 
Gaat over het goed kunnen 
samenwerken, zorgen voor elkaar, 
omgaan met andere mensen en 
sociaal vaardig zijn.


Beweegknap 
Gaat over het graag bewegen, een 
goed lichaamsbesef hebben, leren 
door te doen en het ontwikkelen van 
de motoriek.
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Gaat over het denken in beelden, graag 
bezig zijn met kleuren en vormen, 
tekenen, schilderen en knutselen, maar 
ook het ruimtelijk inzicht en het zich 
goed kunnen oriënteren.


Taalknap 
Gaat over het goed zijn in taal: 
gemakkelijk ideeën kunnen verwoorden, 
graag lezen en schrijven, over een grote 
woordenschat beschikken.


Muziekknap 
Gaat over je gevoel voor ritme, graag 
luisteren naar muziek of zelf muziek 
maken.


Rekenknap 
Gaat over het logisch nadenken, het 
gestructureerd werken, oorzaak en 
gevolg zien en het graag rekenen.


Natuurknap 
Gaat over je interesse in natuurver-
schijnselen, zorgen voor de natuur, 
graag observeren, verzamelen, omgaan 
met dieren, wetenschap en techniek.


Zelfknap 
Gaat over jezelf: goed weten wie je bent 
en wat je kan, stilstaan bij jezelf en 
zelfstandig kunnen werken.


Iedereen heeft meerdere talenten, ze 
werken ook met elkaar. 


Spelenderwijs rekenen met het 
Postbode spel bij de kleuters. En 
na school Chinees schaken leren.

Talenten ontdekken, benoemen en ontwikkelen.  
Dat zorgt ook voor inzicht in je vaardigheden.
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Vanaf het begin worden de vorderingen onder andere op het gebied van 
taal, lezen en rekenen enkele malen per jaar getoetst. We vergelijken de 
ontwikkeling van uw kind met het landelijk gemiddelde. De resultaten 
van de toetsen worden door de groepsleerkrachten en de intern 
begeleider besproken. Ook met de ouders stemmen we de resultaten en 
eventuele bijzonderheden af.

6 DE ZORG VOOR KINDEREN
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Naar aanleiding van de toetsgegevens wordt het 
onderwijsprogramma van kinderen aangepast, 
versneld of wordt extra hulp ingezet. Dit geldt 
voor kinderen die extra leerstof aan kunnen en 
kinderen die herhaling nodig hebben.


Het leerlingvolgsysteem 
Voor ieder kind wordt een leerlingdossier 
bijgehouden. Daarin worden gegevens 
opgenomen over de leerlingbesprekingen, 
gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, 
handelingsplannen en toets- en 
rapportgegevens van de verschillende leerjaren.


Ontwikkeling volgen

De toetsen van de lesmethodes vertellen ons of 
de kinderen de aangeboden lesstof onder de 
knie hebben. Het Cito-leerling volgsysteem geeft 
informatie over de resultaten van ons onderwijs 
vergeleken met landelijke gegevens. Om de 
kinderen goed te kunnen volgen in zijn of haar 

ontwikkeling kan op advies van de intern 
begeleider gekozen worden voor Cito-toetsen 
op niveau.  

Peuters 
Het gehele jaar door KIJK leerlingvolgsysteem 

Groep 1 
2 x per jaar Cito taal voor kleuters

2 x per jaar Cito rekenen voor kleuters

Het gehele jaar door KIJK leerlingvolgsysteem 

Groep 2   
2 x per jaar Cito taal voor kleuters

2 x per jaar Cito rekenen voor kleuters

Het gehele jaar door KIJK leerlingvolgsysteem  
 
Groep 3 t/m 8 
1 x per jaar ZIEN: leerlingvolgsysteem sociaal 
emotionele ontwikkeling

* ZIEN en KIJK: volgsystemen voor de sociaal emotionele 
  ontwikkeling
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Groep 3 
2 x per jaar AVI- en Drie minuten toets (DMT) 
(technisch lezen)

2 x per jaar Cito spelling

2 x per jaar Cito rekenen en wiskunde


Groep 4 en 5 
2 x per jaar AVI- en DMT (technisch lezen) 

2 x per jaar Cito begrijpend lezen

2 x per jaar Cito spelling

2 x per jaar Cito rekenen en wiskunde


Groep 6 en 7 
2 x per jaar AVI- en DMT (technisch lezen) 

1 x per jaar Cito begrijpend lezen

2 x per jaar Cito spelling

2 x per jaar Cito rekenen en wiskunde 

We brengen 2 x per jaar voorlopige adviezen uit 
voor het niveau voortgezet onderwijs.


Groep 8 
1 x per jaar Cito begrijpend lezen

1 x per jaar Cito woordenschat

1 x per jaar Cito spelling

1 x per jaar Cito werkwoordspelling

1 x per jaar Cito rekenen en wiskunde 

+ Cito-Eindtoets basisonderwijs


Schoolarts 
Kinderen op de basisschool krijgen in de loop 
van de jaren onderzoeken en screenings uit het 
pakket van de GG en GD, te weten:

• screening emblyopie (lui oog, diepte zien)

• screening logopedie

• Preventief Gezondheids Onderzoek (PGO)


Buurtteam 
Soms lopen ouders rond met vragen en/of 
zorgen die zij bij de opvoeding ervaren. Soms 
zitten kinderen met een probleem en zoeken zij 
hulp. Niet altijd is een leerkracht de aangewezen 
persoon om advies te vragen. Sascha 
Hentenaar en Hakima el Kodady van het 
Buurtteam West kunnen ouders en kinderen een 
luisterend oor bieden. Op dinsdagochtend zijn 
ze op school. Samen kijken ze wat u zelf kunt 
doen, waar mensen uit uw omgeving bij kunnen 
helpen en waarbij u professionele hulp nodig 
heeft. U houdt daarbij de touwtjes in handen. 
Het buurtteam ondersteunt waar nodig. Via de 
leerkracht of de intern begeleider van de 
Parkschool kunt u een afspraak regelen. Of: 
www.buurtteamsutrecht.nl.


Speciale zorg, extra aandacht 
De Parkschool biedt speciale leerlingenzorg 
voor kinderen met specifieke behoeften. Dat 
varieert van kinderen die extra zorg nodig 
hebben, tot kinderen die extra onderwijsaanbod 
kunnen gebruiken (kinderen met leer- en/of 
ontwikkelings- en/of sociaal-emotionele 
problemen; begaafde kinderen; kinderen met 
leerlinggebonden financiering). De interne 
begeleider wordt geraadpleegd wanneer een 
kind desondanks onvoldoende vorderingen
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maakt in zijn cognitieve en/of sociaal emotionele 
ontwikkeling. Zij analyseert de vorderingen en 
het gedrag, brengt deze in kaart en doet 
handelingsvoorstellen in samenwerking met de 
groepsleerkrachten. De ouders worden hierbij 
betrokken. Indien nodig wordt er contact gelegd 
met een orthopedagoog. Binnen de school 
kunnen we ook hulp bieden bij de motorische 
ontwikkeling en logopedie. Als de hulp van de 
school niet tot de gewenste resultaten leidt, kan 
de school extra ondersteuning aanvragen van 
het samenwerkingsverband. 


In principe willen we doubleren voorkomen en 
laten we de kinderen doorgaan naar de 
volgende groep met een individuele leerlijn. In 
specifieke gevallen kunnen we, in overleg met 
de ouders, wel hiertoe besluiten. 


Uitdaging 
Kinderen die erg snel door de leerstof van het 
jaarprogramma heen gaan, bieden we een 
uitgebreid verrijkingsprogramma bij Uitdagend 
Leren. In sommige gevallen besluiten we, ook in 
overleg met de ouders, om het kind versneld 
door te laten gaan naar de volgende groep.


Passend Onderwijs 
Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet passend 
onderwijs van kracht. De wet houdt in dat de 
school een zorgplicht voor kinderen heeft, zowel 
voor kinderen die worden aangemeld als voor 
kinderen die al op school zitten. Dat betekent 
dat de school er voor dient te zorgen dat er voor 
ieder kind dat extra ondersteuning nodigt heeft 
een passende plek is. Dat kan zijn op de school 
waarop het kind zit of is aangemeld, het kan ook 

een andere school zijn die de ondersteuning die 
het kind nodig heeft (beter) kan bieden.


De Parkschool heeft een school-
ondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. In dit 
profiel beschrijven we welke (extra) 
onderwijsondersteuning we kunnen bieden aan 
kinderen. Het schoolondersteuningsprofiel ligt 
ter inzage bij de directie. Ook het reglement van 
toelating vanuit de stichting PCOU is ter inzage.


In Utrecht hebben de gezamenlijke besturen het 
’Samenwerkingsverband primair onderwijs’ 
opgericht. In het samenwerkingsverband 
Utrecht werken 92 basisscholen, vier scholen 
voor speciaal basisonderwijs en zeven scholen 
voor speciaal onderwijs samen aan Passend 
Onderwijs. Het samenwerkingsverband biedt of 
organiseert begeleiding voor leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Als het mogelijk is 
wordt de hulp geboden op 
de school waarop het kind 
zit. Voor een aantal 
leerlingen zal speciaal 
onderwijs nodig blijven. 


Zie voor meer informatie 
over het samen-
werkingsverband:  
www.swvutrechtpo.nl
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Extra hulp en 
oefening voor 
kinderen die het 
nodig hebben. 
Voor andere 
kinderen bieden 
we extra 
uitdaging.
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De leerlingen van groep 8 en hun ouders 
staan voor de keuze welk 
vervolgonderwijs de leerlingen gaan 
volgen. Wij weten dat dit voor ouders en 
leerlingen een belangrijke stap is, vandaar 
dat wij hier de uiterste zorg aan besteden. 
Al vanaf eind groep 6 geven 
wij aan het eind van het 
schooljaar een voorlopig 
schooladvies voor het 
Voortgezet Onderwijs. Het 
advies komt tot stand op 
basis van gegevens van de 
ontwikkeling van de leerling. 
Het gaat dan om 
werkhouding, motivatie, 
doorzettingsvermogen, 
toetsresultaten, observaties 
en de cognitieve 
ontwikkeling. 


De gegevens van het 
Leerlingvolgsysteem 
ParnasSys zijn van 
doorslaggevende betekenis 
bij de plaatsing op de school 
voor voortgezet onderwijs.


Aan het begin van het 
schooljaar worden de 
ouders van leerlingen uit 

groep 8 op de hoogte 
gesteld van de gang van 
zaken om te komen tot een 
verantwoorde schoolkeuze 
en de aanmelding voor de 
nieuwe school.


De Utrechtse 
schoolbesturen en de 
gemeente Utrecht hebben 
afspraken gemaakt over het 
proces van aanmelding en 
inschrijving op een school 
voor voortgezet onderwijs. 
Deze afspraken zijn 
vastgelegd in de 
zogenaamde POVO-
procedure: Primair 
Onderwijs Voortgezet 
Onderwijs. Zie de site

www.sterkvo.nl/povo  
Alle Utrechtse scholen 
hebben toegezegd zich te 
houden aan de afspraken 
van de POVO-procedure. 


Hoe werkt het? 
Op de Parkschool is er 
ruimschoots aandacht voor 
de laatste fase van de 
schooltijd op de 
basisschool: de schoolkeuze 
van een school voor 
voortgezet onderwijs (VO), 
de voorlichting, de toetsen, 
de adviezen, de contacten 
met voortgezet onderwijs en 
de evaluatie.


POVO-procedure 
Op de algemene 
ouderavond in september 
wordt voorlichting gegeven 
over de POVO-procedure 
aan de ouders van kinderen 
in groep 8.  


Toetsen 
In november en december 
nemen we nog Cito-toetsen 
af bij de kinderen.


Definitief advies 
In december wordt in een 
gesprek met ouders en het 
kind het definitieve 
schooladvies gegeven. 


Schoolkeuze 
In het najaar werken de 
kinderen aan de Utrechtse 
keuzelessen. Daarin maken 
ze kennis met het voortgezet 
onderwijs. Op de website 
www.kijkoponderwijs.tv 
staan alle Utrechtse scholen 
op de kaart.  

Kinderen kunnen samen met 
ouders op open dagen en 
lesmiddagen de scholen 
bezoeken. Het is raadzaam 
om hier in groep 7 al mee te 
beginnen. 


Aanmelding VO 
In februari houden we de 
schoolkeuzegesprekken. U 
kunt dan in overleg met de 
schoolleiding en de 
groepsleerkracht van groep 
8 nog gerichter de keuze van 
u en uw kind bepalen. De 
aanmelding voor de 
gewenste school verloopt 
via de groepsleerkracht.


Bij sommige scholen voor 
het voortgezet onderwijs 
krijgen kinderen te maken 
met een loting bij 
overaanmelding. 

Dit verloopt volgens de 
POVO-procedure. 


In april nemen de kinderen 
van groep 8 deel aan de 
eindtoets. In enkele gevallen 
zal het advies daarna 
omhoog worden aangepast.

Met Bliksemstages bij 
allerlei bedrijven en 
ondernemersprojecten 
bereiden de kinderen 
zich in groep 8 voor op 
de toekomst.

PA
RK

SC
HO

O
L 

W
AA

R 
EL

K 
TA

LE
NT

 T
EL

T 7 NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

http://www.sterkvo.nl/povo
http://www.kijkoponderwijs.tv
http://www.sterkvo.nl/povo
http://www.kijkoponderwijs.tv
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Het team van de Parkschool bestaat uit:  
• groepsleerkrachten voor de 

begeleiding van een groep.

• leerkrachten voor extra 

ondersteuning van individuele 
kinderen.


• interne begeleider.

• leerkracht onderbouw voor hulp aan 

andere leerkrachten en kinderen.

• conciërge met zorg voor gebouw, 

materialen en ‘de inwendige mens’.


• administratief medewerker

• de directeur.


Ook komen een vaste logopediste, en 
cesartherapeute motoriek op school 
zelf om onze kinderen te helpen.


De schoolleiding 
De leiding van de school is in handen 
van Annet Baart. Ze is verantwoordelijk 
voor de dagelijkse gang van zaken en is 
vier dagen per week bereikbaar op 
school. Vrijwel elke ochtend groet zij bij 
aanvang de ouders en kinderen op het 
schoolplein. 


De Parkschool onderhoudt nauwe 
contacten met de scholen voor 
voortgezet onderwijs. 


Overdracht 
In mei bespreekt de leerkracht van 
groep 8 alle kinderen met de brugklas-
coördinatoren van de voortgezet 
onderwijsscholen, de zogenaamde 
‘warme overdracht’. 


Ouders en kinderen die dat op prijs 
stellen kunnen altijd contact met ons 
opnemen wanneer zij vragen of 
problemen hebben waar zij op de 
nieuwe school niet goed mee terecht 
kunnen. 
De rapporten die uw kind op het 
voortgezet onderwijs krijgt, worden 
gedurende de eerste twee jaar door de 
school voor voortgezet onderwijs in 
kopie aan ons toegezonden. 


Op pagina 50 staat een overzicht van alle leerkrachten en medewerkers met daarbij 
hun taken en voor welke groep zij staan. 

8 HET TEAM
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Parttimers en vervanging 
Op de Parkschool werken leerkrachten 
in een fulltime baan. 

Sommige leerkrachten werken enkele 
dagen per week. Zij delen hun groep 
met een andere parttimer. 


In geval van ziekte wordt allereerst 
getracht dit binnen het schoolteam te 
vangen. Soms kan een parttimer een 
poosje fulltime gaan werken of kan een 
leerkracht die belast is met werken in 
kleine groepen een poosje de afwezige 
collega vervangen. Soms is het 
mogelijk om een geschikte vervanger 
te vinden. We proberen eigenlijk altijd 
eerst iemand uit ons eigen team in te 
zetten. Lukt dit niet dan wordt 
vervanging buiten de school gezocht.


De begeleiding van stagiaires 
Ook dit jaar bieden wij studenten van 
de lerarenopleiding (de Pabo) weer de 
gelegenheid bij ons ‘het vak te leren’. 
Zij komen in het kader van hun studie 
lesgeven en onderzoek doen. 

Wij vinden het belangrijk dat jonge 
mensen kiezen voor het vak van 
leerkracht en helpen hen graag bij hun 
studie. Sommige studenten zijn al zo 
ver gevorderd in hun opleiding dat ze 
een aanstelling als Leraar-In-Opleiding 
(LIO) bij ons hebben. Dit betekent dat 
al veel lesgevende taken zelfstandig 
worden uitgevoerd. 


Opleidingsschool 
De Parkschool is een opleidingsschool 
voor de Marnixacademie. Binnen ons 
team is een leerkracht geschoold tot 
interne coördinator opleidingen (ICO). 
Studenten van de Marnixacademie 
lopen stage bij ons en onze 
leerkrachten worden gevoed en 
geïnspireerd door de inbreng van de 
studenten, wat een win-win situatie 
oplevert.


Scholing van leerkrachten 
Ook leerkrachten moeten regelmatig 
terug in de schoolbanken om op de 
hoogte te blijven van ontwikkelingen in 
het onderwijs en om zich verder te 
verdiepen in aspecten van het 
lesgeven. U merkt hier meestal niets 
van omdat de nascholing vaak in de 
avonduren of op woensdagmiddag is. 

Af en toe hebben de leerkrachten een 
studiedag. De kinderen hebben dan 
vrij. Deze studiedagen worden aan het 
begin van het schooljaar samen met de 
vakantiedata aan u bekend gemaakt. 


Vorige schooljaren is veel aandacht 
besteed aan talentenontwikkeling 
verankeren in het curriculum, uitdagend 
leren, de leerlingvolgsystemen voor 
sociaal emotionele ontwikkeling KIJK, 
ZIEN, onderwijs met iPads, coöperatief 
leren, begrijpend lezen, de ontwikkeling 
van een IKC en leerlijnen voor 
cultuureducatie. Speerpunten vorig 
jaar: 

• Rekenen: verbeteren van het 

rekenonderwijs met Masterplan 
Rekenen,


• ICT: leerlijn mediawijsheid, 
programmeren, ontwerpen met 
Tinkercat en 3D printer,


• Differentiatie/Uitdagend Leren: 
verder ontwikkelen met extra 
verrijkingsopdrachten en weektaak, 
Ook het rekenen 'Met sprongen 
vooruit'.


• Identiteit: invulling geven aan de 
vieringen met verschillende 
werkvormen als coöperatief leren, 
filosoferen en creatieve 
verwerkingsopdrachten en met 
inbreng van de kinderen. 


• LOGO 3000 voor woordenschat.


Bovendien besteden we aandacht aan 
het verder versterken van het team 
door van elkaar te leren via collegiale 
consultatie.


Dit schooljaar starten we met een 
scholingstraject van Bazalt gericht op 
toenemend eigenaarschap van 
leerlingen bij hun leren en het werken 
vanuit doelen. Bij het werken vanuit 
doelen beginnen we in de midden- en 
bovenbouw met het vakgebied 
rekenen.  Daarnaast zal er een 
teamscholing zijn gericht op technisch 
lezen en leesbevordering en zullen de 
leerkrachten van groep 3 zich scholen 
op het gebied van woordenschat 
(LOGO 3000).
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Het is erg belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs en de 
schoolresultaten van de kinderen. De toetsresultaten van uw kind kunt u 
via internet bekijken waar u maar wil. We zien u ook regelmatig op 
school, omdat uw komst bijdraagt aan het schoolsucces van uw kind. 

9 BETROKKENHEID VAN DE OUDERS

Ouders helpen bij 
sportdagen, 
excursies en 
bijzondere dagen 
als Burendag en 
NL Doet. Tijdens 
een Ouders-in-
de-klas ochtend 
krijgen ze uitleg 
over de leerstof 
van de kinderen: 
een lesje rekenen 
bijvoorbeeld.

PA
RK

SC
HO

O
L 

 W
AA

R 
EL

K 
TA

LE
NT

 T
EL

T

We organiseren naast rapport-
gesprekken en ouderinfor-
matie avonden ook de 
zogenaamde ouders-in de-
klas-ochtenden. Ook bij de 
wekelijkse koffieochtend in de 
Ouderkamer bent u van harte 
welkom.


Ouderbetrokkenheid 
Het is voor kinderen een extra 
stimulans als ouders met hen 
“meeleven”.  
We stellen het bijzonder op 
prijs als ouders regelmatig op 
school komen om over het 
werk en de vorderingen van 
hun kind te praten. 

Kinderen vinden het fijn als zij 
thuis met hun ouders kunnen 
praten over hoe hun school-
dag was.


Ouderavond 
We starten elk schooljaar met 
een verplichte ouderinfor-
matieavond. U kunt dan 
kennismaken met de 
leerkracht en met andere 
ouders uit de groep van uw 
kind. U krijgt informatie over 
het programma van dit 
schooljaar, de gebruikte 
onderwijsmethoden en 
materialen, excursies etc.


Rapporten en afstemming

Drie keer per jaar organiseren 
we een gesprek waarbij we de 
ontwikkeling van uw kind 
bespreken. 

Bij deze 10 minuten 
gesprekken verwachten we 
ook dat uw kind aanwezig is 
(vanaf eind groep 2). 


Afstemmingsgesprek 
In de herfst ligt de nadruk op 
de sociaal emotionele 
ontwikkeling van uw kind. 


Rapportgesprekken 
Bij de twee rapportgesprekken 
bespreken we ook de 
cognitieve ontwikkeling.


Ouders-in-de-klas ochtend 
Tijdens korte ouders-in-de-
klas bijeenkomsten stellen we 
ouders in de gelegenheid om 
het werk van hun kinderen te 
bekijken en uitleg te krijgen 
waar we op dat moment mee 
bezig zijn. U kunt dan 
werkbladen mee naar huis 
nemen om uw kind ook thuis 
te stimuleren bij het werk op 
school.
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Huisbezoek 
We vinden het belangrijk dat we ook 
op de hoogte zijn van de thuissituatie 
van onze leerlingen. We zijn dan veel 
beter in staat om de kinderen te 
begrijpen en te begeleiden.

De leerkrachten maken voor een 
huisbezoek een afspraak met u. Als u 
verderop in een schooljaar graag nog 
eens de leerkracht op huisbezoek wilt 
hebben, kunt u hem of haar met een 
gerust hart uitnodigen.


Ouderkamer 
Elke woensdag organiseren ouders 
met leerkrachten een ‘koffieochtend’ 
in de ‘ouderkamer’. Samen drinken 
ouders gezellig thee of koffie en 
praten met elkaar, de schoolleiding en 
een leerkracht over de gang van 
zaken op school, de inhoud van de 
Nieuwsbrief en de 
ouderinformatiebijeenkomsten. Soms 
nodigen zij iemand van bijvoorbeeld 
Opvoedingsvoorlichting of de GG&GD 
uit om samen met hen te spreken 

over opvoeding, spelen, leren, 
de ontwikkeling van kinderen 
en dergelijke onderwerpen.  
De ochtenden in de 
ouderkamer worden goed 
bezocht.


Betrokkenheid bij resultaten  
Ouders kunnen de toetsresultaten van 
hun eigen kind inzien via het leerling-
volgsysteem Parnassys op internet. 

https://ouders.parnassys.net/ouderportaal 
 
De inlogcode vraagt u op door uw 
emailadres door te geven aan Kyra, 
de intern begeleider: 
kyraouderportaal@gmail.com.  

We geven u graag de gelegenheid om 
op school vragen te stellen. Maak 
hiervoor een afspraak met de 
leerkracht of de intern begeleider. 

Ouderhulp 
Ook kunnen we hulp van ouders/
verzorgers goed gebruiken. 
Bijvoorbeeld bij uitjes en excursies, in 

de klas bij projecten, talenten-
workshops of een extra 
schoonmaakbeurtje van de klas.  

Vragen mag altijd! 
Wij stellen het erg op prijs als ouders 
belangstelling tonen voor de school. 
U bent dan ook altijd welkom voor 
vragen, opmerkingen of voor een 
babbeltje met één van ons.  
Voor een gesprek met de 
schoolleiding kunt u een afspraak 
maken, of op goed geluk 
binnenlopen. 


Wilt u even rustig de tijd hebben om 
iets met een leerkracht te bespreken, 
maak dan liever een afspraak na 
schooltijd. 

De betrokkenheid van ouders 
heeft positieve invloed  
op het schoolsucces  

van het kind.
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https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen
mailto:kyraouderportaal@gmail.com
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mailto:kyraouderportaal@gmail.com
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Hoe wij u informeren over schoolzaken 
Een goed contact tussen ouders en school is 
belangrijk. Daarom geven wij graag duidelijke 
informatie over onze school. 


Schoolgids 
In deze schoolgids vertellen wij u over veel 
onderwerpen. De gids is te downloaden van de 
website.


Nieuwsbrief 
Daarnaast krijgt u ongeveer eens per 2 weken een 
nieuwsbrief met het laatste nieuws. De 
nieuwsbrieven staat ook op de site: 
www.parkschool-utrecht.nl/nieuwsbrief 

Nieuwsflits 
Ook versturen we ongeveer wekelijks een 
Nieuwsflits per groep. In deze email staat een link 
naar de webpagina met de informatie voor de klas 
over toetsen, uitjes en meer.

 

Brieven 
Verder wordt u schriftelijk geïnformeerd over 
bijzonderheden, zoals een ouderavond, excursie, 
een bezoek aan de kinderboerderij, festiviteiten 
etc. 

Website 
Veel informatie is ook beschikbaar op de website 
en daar zijn vooral alle actuele nieuwtjes en foto- 
en filmverslagen te vinden:

www.parkschool-utrecht.nl.


Informatieverstrekking aan gescheiden ouders 
Als school willen wij een veilige haven zijn voor al 
onze leerlingen. Het belang van het kind staat dan 
ook voorop bij de informatievoorziening aan 
gescheiden ouders. De school maakt - in overleg 
met de ouders - een keuze omtrent de 
informatievoorziening.  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Activiteiten zoals de 
Koningsspelen en 
de projectweek. De 
maquette 'Stad van 
de toekomst' van de 
kinderen is zelfs 
tentoongesteld in 
het ministerie van 
Binnenlandse 
zaken.

http://www.parkschool-utrecht.nl
http://www.parkschool-utrecht.nl
http://www.parkschool-utrecht.nl
http://www.parkschool-utrecht.nl
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Ouders op de Parkschool zijn op allerlei manieren actief op school: via 
de Ouderraad (OR), de Medezeggenschapsraad (MR) en ouders zijn 
begeleiders bij de Sportdag of bezoeken aan bijvoorbeeld de 
kinderboerderij of het museum.  

Bij een 
projectweek 
helpen ouders op 
de achtergrond 
mee.
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Medezeggenschapsraad 
De Parkschool heeft een 
medezeggenschapsraad (MR). 
De MR werkt volgens het 
‘reglement Medezeggen-
schapsraad’. 

Het doel van de MR is de 
medezeggenschap van het 
schoolteam en de ouders over 
de beslissingen, die de directie 
ten aanzien van de school 
neemt, te realiseren. Voor een 
aantal zaken heeft de 
schoolleiding instemming 
nodig van de MR. Dit betekent 
dat de meerderheid van de 
leden van de MR akkoord 
moeten gaan. Voor andere 
onderwerpen moet de MR in 
de gelegenheid gesteld 
worden een advies uit te 

brengen, vóór er besluiten 
genomen zijn.

De medezeggenschapsraad 
bestaat uit leerkrachten en 
ouderleden. Zij geven 
adviezen en nemen besluiten 
over allerlei zaken die te 
maken hebben met het beleid 
van de school, bijvoorbeeld 
het aanstellen van nieuw 
personeel, het rooster de 
vaststelling van het formatie-
plan en de inhoud van de 
schoolgids. 


Eén lid van de MR heeft zitting 
in de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad 
(GMR). De GMR overlegt met 
het bestuur van de school 
over onderwerpen die alle 

scholen van het bestuur 
aangaan, bijvoorbeeld de 
klachtenregeling op scholen 
en de minimum- en 
maximumbedragen van de 
vrijwillige ouderbijdrage.


Ouderraad 
De Parkschool heeft een 
actieve ouderraad. Deze 

10 ACTIEF OP DE PARKSCHOOL
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ouders helpen mee bij het organi-
seren van allerlei kinderactiviteiten en 
feesten. Van het organiseren van het 
Sinterklaasfeest tot meedenken bij 
de projectweek.

Ook zorgen zij voor de inning 
van de ouderbijdrage en 
praten zij mee over allerlei 
ontwikkelingen op school.

De ouderraad is een klankbord 
voor de directie en de 
Medezeggenschapsraad. 
Iedere ouder draagt vanuit zijn 
of haar talenten bij aan het 
goed functioneren van de 
ouderraad.


Vrijwillige ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is een door het 
schoolbestuur aan de ouders 
vrijwillig gevraagde bijdrage. De 
ouders en leerkrachten in de 
Medezeggenschapsraad hebben 
instemmingsrecht bij de vaststelling 
van de hoogte van de te vragen 
bijdrage. Het doel van de vrijwillige 
ouderbijdrage is als regel de 

bekostiging van niet gesubsidieerde 
schoolzaken, zoals vieringen, 
excursies en kosten van bijzondere 
educatieve projecten. Ook de kosten 
van ouderactiviteiten zoals koffie-

ochtenden, soep en zopie in 
december, oudervoorlichting en 
promotiemateriaal en meer kunnen 
uit de ouderbijdrage worden betaald 
(21%). Het sinterklaasfeest met 
cadeautjes en lekkers, vieringen, 
deel van het schoolkamp, het 
schoolreisje of het kinderfeest dat 
om het jaar plaatsvindt, zijn de 
grootste posten op de begroting 
(79%). Het beheer en de inning van 
de ouderbijdrage gebeurt door de 

ouderraad. Bij de 
penningmeester is de 
verantwoording over de 
begroting en de besteding in 
te zien.

Het schoolbestuur heeft de 
eindverantwoordelijkheid. In 
verband daarmee wordt 
jaarlijks door de directie een 
“jaarrekening” bij het bestuur 
ingediend. Het bestuur 
draagt zorg voor controle op 
de jaarrekening. 
De ouderbijdrage bedraagt 

€ 38,00 per kind. Er is een 

reductieregeling voor kinderen met 
een U-pas. U mag ook meer betalen. 

Komt uw kind halverwege het jaar op 
school, dan wordt u gevraagd naar 
rato een bijdrage te leveren. Ouders 
ontvangen een verzoek om betaling.  
Als u vragen heeft omtrent de 
ouderbijdrage dan kunt u hiervoor 
terecht bij de schoolleiding. Alle 
vragen over de ouderbijdrage 
worden vertrouwelijk behandeld.


Hulp van ouders 
Op een school moet vaak veel meer 
gebeuren dan alleen het lesgeven. 
Het organiseren van een aantal 
activiteiten is zonder hulp van ouders 
niet mogelijk. Regelmatig zullen wij u 
daarom om hulp vragen bij het 
organiseren van bijvoorbeeld de 
sportdag, de avondtweedaagse, 
burendag/NL Doet, het schoolreisje, 
excursies of het kinderfeest. 
Ouders die graag actief bezig willen 
zijn in de school kunnen met de 
groepsleerkracht van hun kind of met 
de schoolleiding contact opnemen. 

Ouders zijn actief bij de vele 
activiteiten op school, van 
meegaan naar excursies, 

meedenken in OR en MR tot het 
begeleiden van de 
Parkschoolband. 
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Rond de school zijn allerlei gedragsregels, procedures en regelingen 
van toepassing, zoals hoe we met respect met elkaars verschillen 
omgaan, hoe het zit met sponsoring, aansprakelijkheid en fotograferen.  

11 PROCEDURES EN AFSPRAKEN
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Hieronder stippen wij er een 
aantal aan:


1. Sponsoring.

2. Schoolverzekeringen.

3. Klachtenregeling.

4. Burgerschap en 

Veiligheid.

5. Foto’s en film.


Nadere informatie over het 
onderwijs, onder meer over de 
algemene rechten en plichten 
van ouders en kinderen, kunt u 
vinden in de onderwijsgids van 
het Ministerie van Onderwijs. 

En natuurlijk via de directie 
van de school. Alle informatie 
is beschikbaar over onder 
andere regels op school en 
diverse protocollen en 
regelingen. 

11.1 Sponsoring  
De Parkschool maakt geen 
gebruik van sponsoring. 
Mocht dat wijzigen dan volgen 
we de gedragsregels uit het 
convenant dat het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) in 2009 
met onder meer de Stichting 
PCOU heeft afgesloten. 

Deze gedragsregels helpen 
scholen om op een 
verantwoorde manier met 
sponsoring om te gaan. Het 
convenant bevordert of 
bestrijdt sponsoring niet.  
Er staat in waar scholen op 
moeten letten, waar sponsors 
aan gebonden zijn, wat 
valkuilen zijn en hoe scholen 
inspraak van ouders, teams en 
leerlingen moeten organiseren. 
De Inspectie van het 

Onderwijs houdt toezicht op 
de naleving van de regels. 


11.2 Schoolverzekeringen 
Stichting PCOU heeft voor 
haar scholen een aansprake-
lijkheidsverzekering en een 
schoolongevallenverzekering 
afgesloten. 


Aansprakelijkheid 
De school kan aansprakelijk 
gesteld worden voor schade 
aan derden en is daarvoor 
verzekerd. Of de school 
aansprakelijk is voor de 
schade hangt af van de vraag 
of de school aan haar 
zorgplicht heeft voldaan. De 
zorgplicht houdt in de 
verantwoordelijkheid ten 
opzichte van de gezondheid 
en de veiligheid van de 
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leerlingen. In het gebouw en op het 
schoolplein moet de situatie veilig zijn 
en er moet voldoende toezicht zijn op 
het schoolplein en tijdens sport- en 
spelsituaties. 

Van een school wordt niet verwacht dat 
op elke leerling en elke situatie direct 
toezicht kan worden gehouden. Vooral 
jonge kinderen kunnen in hun 
enthousiasme en onbevangenheid 
dingen doen die schade tot gevolg 
hebben. Een school of leerkracht kan 
dat niet altijd voorkomen. 


Aansprakelijkheid van leerlingen 
De school is niet verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor de gedragingen van 
de leerlingen. De verantwoordelijkheid 
voor het handelen en de gedragingen 
van leerlingen ligt bij de ouders en/of de 
leerling. Wanneer de leerling nog niet de 
leeftijd van 14 jaar heeft bereikt, zijn de 
ouders aansprakelijk voor de 
gedragingen van hun kind. Ouders 
wordt aangeraden een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering af te 
sluiten.

De aansprakelijkheid van leerlingen is 
secundair meeverzekerd in de 
verzekering die voor de school is 

afgesloten. Dat geldt voor activiteiten 
binnen de lesuren of bij activiteiten 
binnen schoolverband. De particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering gaat 
voor.


Schoolongevallenverzekering 
Deze verzekering biedt dekking voor de 
gevolgen van ongevallen in en om de 
school ongeacht of er sprake is van 
aansprakelijkheid. Verzekerd zijn alle bij 
de activiteiten in en rond de school 
betrokken personen: leerlingen, 
personeel, vrijwilligers. Meeverzekerd is 
de benodigde reistijd voor het 
rechtstreeks komen en gaan naar de 
genoemde schoolactiviteiten. 

Er zijn maxima gesteld aan de 
verzekerde bedragen.  
Niet meeverzekerd is materiële schade 
zoals brillen, kleding en vervoermid-
delen. Vergoeding van geneeskundige 
en tandheelkundige kosten (tot het 
maximumbedrag) vindt alleen plaats als 
de ziektekostenverzekering van de 
gedupeerde de kosten niet of niet 
volledig vergoedt. Voor nadere 
informatie over de schoolverzekering 
kunt u contact opnemen met de directie 
van de school. 

11.3 Klachtenregeling 
Soms hebben ouders klachten, wensen 
of verlangens omtrent de gang van 
zaken op school. Doorgaans worden 
die zaken op plezierige wijze met elkaar 
besproken tijdens een gesprek of een 
huisbezoek.


Als er een klacht is met betrekking tot 
een bepaalde leerkracht of de 
schoolleiding, wilt u dan eerst met hem 
of haar persoonlijk praten? Dat kan 
meestal gewoon na schooltijd of anders 
na een telefonische afspraak. Bijna 
altijd kan in een persoonlijk gesprek de 
klacht worden opgelost.


Hebt u het gevoel dat er aan uw klacht, 
wens of verzoek geen recht is gedaan, 
dan kunt u bij de directeur terecht. Deze 
zal proberen te bemiddelen en ouder en 
leerkracht weer tot elkaar te brengen 
teneinde de klacht of het probleem 
gezamenlijk op te lossen. 


Als er na de bovenstaande twee 
stappen nog geen oplossing is 
gevonden, dan kunt u zich tot het 
schoolbestuur wenden. Het bestuur zal 
samen met u en de school proberen tot 
een oplossing te komen. 


Lukt dit ook niet, dan is er nog een 
wettelijk vastgelegde mogelijkheid om 
de klacht door de Landelijke Klachten 
commissie Primair en Voortgezet 
Onderwijs te laten behandelen. Op 
school en bij ons bestuur kunt u 
desgewenst alle informatie hierover 
verkrijgen.


De klachtenregeling is te vinden op de 
website van Stichting PCOU: 
www.pcou.nl. De vertrouwenspersoon 
van de school is: Isis van Nunen.


PCOU is aangesloten bij de Landelijke 
Klachtencommissie voor het Christelijk
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Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
Tel: (070) 386 16 97 
E-mail: info@klachtencommissie.org


11.4 Burgerschap en veiligheid 
Scholen zijn wettelijk verplicht een 
veilige omgeving te bieden voor 
iedereen binnen de school: leerlingen, 
leerkrachten, onderwijsondersteunende 
medewerkers, ouders, et cetera. De 
veiligheid is in een aantal wetten 
verankerd. Onze school beschikt over 
een veiligheidsplan dat jaarlijks wordt 
geactualiseerd. De school beschikt over 
bedrijfshulpverleners die onder meer 
eerste hulp bij ongevallen verlenen en in 
noodsituaties verantwoordelijk zijn voor 
het alarmeren van hulpverleners en het 
in veiligheid brengen van kinderen en 
volwassenen. De school beschikt over 
een ontruimingsplan. Er wordt jaarlijks 
een ontruimingsoefening gehouden.

Er zijn voldoende EHBO- en 
brandblusmiddelen. 


De Parkschool wil een school zijn waar 
iedereen zich welkom en veilig voelt, 
ongeacht onderlinge verschillen tussen 
mensen. Hier kan iedereen zichzelf zijn. 
De Parkschool staat vóór gelijke 
behandeling en is tégen discriminatie en 
intolerantie op alle in de wet genoemde 
gronden, waaronder afkomst, geslacht, 
godsdienst, seksuele voorkeur, leeftijd  
en handicap/chronische ziekte.


Het recht op gelijke behandeling en het 
verbod op discriminatie zijn vastgelegd 
in artikel 1 van de Grondwet. 


Onze uitgangspunten zijn:

• we gaan verdraagzaam om met 

verschillen tussen mensen;

• iedereen heeft respect voor elkaar 

en voor ieders manier van leven en 
denken;


• iedereen is evenveel waard en 
iedereen wordt gelijk behandeld;


• pesten, uitlachen, vooroordelen en 
discriminatie worden bestreden.


Op de Parkschool is iedereen 
verantwoordelijk voor zijn/haar eigen 
gedrag. We werken aan meer 
bewustwording van de eigen houding 
ten opzichte van diversiteit en het 
tegengaan van discriminatie. 


Onze omgangsregels hebben we 
vastgelegd in het Protocol Burgerschap 
en Veiligheid. Daarnaast zijn de 
gedragscodes van de PCOU van kracht. 

Waardevolle spullen 
Mobieltjes zijn wat ons betreft niet nodig 
op school, bij uitjes of op kamp. Ook 
kunnen wij geen zorg/verantwoorde-
lijkheid dragen voor beschadiging, 
verlies of diefstal. Neem ze dus liever 
niet mee. Het valt onder uw eigen 
verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid. Bij nood 
kunnen de kinderen op 
school telefoneren. 

11.5 Levensbeschouwing

De Parkschool draagt de volgende 
uitgangspunten uit:

• Het onderwijs draagt bij aan de 

ontwikkeling van de leerlingen met 
aandacht voor de godsdienstige, 
levensbeschouwelijke en 
maatschappelijke waarden zoals die 
leven in de Nederlandse samenleving 
en met onderkenning van de 
betekenis van de verscheidenheid 
van die waarden.


• De school is toegankelijk voor alle 
kinderen zonder onderscheid van 
godsdienst of levensbeschouwing.


• Het onderwijs wordt gegeven met 
eerbiediging van ieders godsdienst of 
levensbeschouwing.


 
11.6 Foto’s en film 
Op school zijn we gewend om veel te 
filmen en te fotograferen voor 
schooldoeleinden zoals de website en 
de schoolgids. Mocht u bezwaar 
hebben tegen de publicatie van de 
foto’s of filmpjes waarop uw kind 
voorkomt, dan kunt u dit melden aan de 
directie.


We fotograferen 
graag. Kinderen 
leren bij het 
Parkschool 
Persbureau ook 
zelf filmen.

Op de Parkschool  
kan iedereen  
zichzelf zijn!  

We willen dat iedereen 
zich welkom  

en veilig voelt.

mailto:info@klachtencommissie.org
mailto:info@klachtencommissie.org
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Bij de Parkschool werken we opbrengstgericht. We besteden in het team veel 
aandacht aan de toetsresultaten van de kinderen, we bespreken die en bekijken ook 
hoe we ze kunnen verbeteren. We analyseren steeds het onderwijs dat we aanbieden 
en zorgen voor kwaliteitsborging, dat is een onderdeel van ons schoolbeleid.  
De resultaten van uw kinderen zijn tenslotte voor u en voor ons erg belangrijk. 
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Hoe we omgaan met de 
resultaten beschrijven we 
in dit hoofdstuk:


1. Kwaliteitszorg.

2. Resultaten.

3. Uitstroom. 

4. Tussentijdse 

resultaten.

5. Waarderings-

onderzoek.

6. Ondersteuning bij 

onderwijsverbetering.


Kwaliteitszorg 
Onze school werkt 
systematisch aan 
kwaliteitszorg. Onder 
kwaliteitszorg verstaan we 
activiteiten die er op 
gericht zijn om de kwaliteit 
van het onderwijs te 
bepalen, te bewaken, te 
borgen en te verbeteren. 
Met andere woorden: wat 
vinden wij goed onderwijs, 
wat zijn de eisen van de 
overheid, welke doelen 
stellen we, hoe zorgen we 
ervoor dat we kwaliteit 
leveren en hoe houden we 
de bereikte kwaliteit vast? 


Onze school werkt aan de 
ontwikkeling en 
vernieuwing van het 
onderwijs en zorgt dat 
zaken die goed gaan, 
goed vastgelegd worden. 


Resultaten 
Wij volgen de ontwikkeling 
van de leerlingen 
nauwgezet en houden de 
resultaten bij in een 
leerlingvolgsysteem. Alle 
scholen van Stichting 
PCOU gebruiken hiervoor 
het leerlingvolgsysteem 
Parnassys. De leerlingen 
worden regelmatig 
getoetst met de 
zogenaamde methode-
gebonden toetsen. 
Daarnaast gebruiken we 
halfjaarlijks op het gebied 
van bijvoorbeeld rekenen/
wiskunde, lezen en 
spelling, landelijk 
genormeerde toetsen van 
het CITO. Deze toetsen 
worden afgenomen 
volgens een planning die 
is vastgelegd in een 
toetskalender met 
toetsprotocol. Op basis 
van de gegevens uit de 
toetsen worden 

groepsplannen (het 
leerstofaanbod van de 
groepen, kleine groepjes 
of individuele leerlingen) 
op- of bijgesteld. Ouders 
kunnen op elk moment 
inzien hoe de vorderingen 
van hun kind zijn in het 
Ouderportaal van 
Parnassys (via internet). 


Wij vinden 
ouderbetrokkenheid

belangrijk voor het 
schoolsucces van elk kind.


Aan de hand van de 
resultaten van diverse 
toetsen kunnen wij 
vaststellen welke lesstof 
voldoende is aangeboden 
en welke lesstof meer 
aandacht behoeft.  

Individuele ontwikkeling 
We vinden het belangrijk 
dat de kinderen blijven 
groeien met hun eigen 
vaardigheidsscore. Een 
voorbeeld van grafiek en 
individuele groei staat in 
tabel 1.

Aan de hand van de 
uitkomsten kan voor elk 
kind individueel zo nodig 

extra hulp of uitdaging 
worden gepland. 


De resultaten van toetsen 
gebruiken we om ons 
onderwijs aan te passen 
en te verbeteren. 


Parkschool (17ST) Datum: 26-8-2015

Vaardigheidsgrafieken Shakir Aibich
Geboortedatum 07-05-2004

Groep 8

Weergave Vaardigheidsscore

Periode Toets Datum Score Vaard. Niv. Nw.
3-III LOVS E3 - Kaart 1+2+3 07-06-11 124 41 II 3,6
4-II LOVS M4 - Kaart 1+2+3 24-01-12 197 65 II 3,9
4-III LOVS E4 - Kaart 1+2+3 14-06-12 232 77 I 4,1
5-II LOVS M5 - Kaart 3 29-01-13 66 76 II 3,3
5-III LOVS E5 - Kaart 3 02-07-13 79 88 II 4,1
6-II LOVS M6 - Kaart 3 09-01-14 79 88 II 3,6
6-III LOVS E6 - Kaart 3 26-06-14 82 90 II 3,4
7-II LOVS M7 - Kaart 3 07-01-15 93 100 II 4,0
7-III LOVS E7 - Kaart 3 04-06-15 102 108 I 4,3

1. TECHNISCH LEZEN: CITO DRIE-MINUTEN-TOETS

Legenda
-o- 1e lijn: ondergrens niveau I
-o- 2e lijn: ondergrens niveau II
-o- 3e lijn: ondergrens niveau III
-o- 4e lijn: ondergrens niveau IV
-o- Vaardigheidsscore leerling

ParnasSys - Leerlinganalyse (P1.7) Pagina: 1

Voorbeeld van een grafiek van één leerling. Duidelijk 
wordt de niveau ontwikkeling gedurende de jaren én de 
groei in vaardigheden. 

Tabel 1 Vaardigheidsgroei
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Vaardigheidsgrafieken Shakir Aibich
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Weergave Vaardigheidsscore
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3-III LOVS E3 - Kaart 1+2+3 07-06-11 124 41 II 3,6
4-II LOVS M4 - Kaart 1+2+3 24-01-12 197 65 II 3,9
4-III LOVS E4 - Kaart 1+2+3 14-06-12 232 77 I 4,1
5-II LOVS M5 - Kaart 3 29-01-13 66 76 II 3,3
5-III LOVS E5 - Kaart 3 02-07-13 79 88 II 4,1
6-II LOVS M6 - Kaart 3 09-01-14 79 88 II 3,6
6-III LOVS E6 - Kaart 3 26-06-14 82 90 II 3,4
7-II LOVS M7 - Kaart 3 07-01-15 93 100 II 4,0
7-III LOVS E7 - Kaart 3 04-06-15 102 108 I 4,3

1. TECHNISCH LEZEN: CITO DRIE-MINUTEN-TOETS

Legenda
-o- 1e lijn: ondergrens niveau I
-o- 2e lijn: ondergrens niveau II
-o- 3e lijn: ondergrens niveau III
-o- 4e lijn: ondergrens niveau IV
-o- Vaardigheidsscore leerling

ParnasSys - Leerlinganalyse (P1.7) Pagina: 1
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Uitstroom advies  
In groep 8 wordt een schooladvies gegeven voor de 
uitstroom naar het voortgezet onderwijs (zie tabel 2). 
Daarna nemen kinderen deel aan de CITO Eindtoets (zie 
tabel 3).


De leerlingpopulatie van de Parkschool is heel divers. In 
de groep 8 van 2016-2017 zaten leerlingen die dagelijks 
extra uitdaging en verrijking kregen. Zij gingen naar VWO 
en Havo. Er waren ook leerlingen die met veel extra zorg 
en begeleiding de basisschool met een vmbo-advies 
verlieten of naar het Praktijkonderwijs doorstromen.  
 
De diversiteit in leerlingpopulatie verklaart de gemiddelde 
CITO eindscore van vorig schooljaar. We zijn als school 
trots op de groei en de resultaten van alle leerlingen. Voor 
ons is het belangrijkst dat leerlingen uitstromen naar het 
schooltype en het niveau dat het beste aansluit bij hun 

onderwijsbehoeften. 

In de afgelopen jaren 
gingen onze kinderen 
naar het Christelijk 
Gymnasium Utrecht, 
Gerrit Rietveld College, 
het Leidsche Rijn 
College, het Bonifatius 
College, het St. 
Gregoriuscollege, UniC 
en het Via Nova 

College.

Met alle scholen waar leerlingen van onze school naar 
toe gaan onderhouden wij nauwe contacten, zodat wij 
weten hoe ‘onze’ kinderen het doen in het voortgezet 
onderwijs. Wij zien zo ook of ons schooladvies juist was. 


Tabel 4 Tussentijdse resultaten

Drie Minuten Toets 
(technisch lezen)

2014-2015 2015-2016 2016-2017

M E M E M E

leerjaar 3 29,4 41,8 23,3 34,8 20,1 34,3

inspectienorm 21 33 21 33

leerjaar 4 53,7 67,0 55,3 65,1 52,7 62,2

inspectienorm 48 56 48 56

Rekenen & Wiskunde M E M E M E

leerjaar 4 & 5 in 15-16 CITO 3.0 48,9 57,7 151,7 167,5 146,0 168,0

inspectienorm 45 56 151 169

leerjaar 6 83,1 91,1 87,1* 92,7* 84,6* 88,9*

inspectienorm 79 84 79 84

Begrijpend lezen M M M

leerjaar 6 26,8* 29,1* 27,9*

inspectienorm 26 26

 M = Middentoets in januari van het schooljaar 
 E  = Eindtoets in juni van het schooljaar

 *   = Exclusief kinderen IQ < 80 of didactische leeftijd < 40 mnd eind groep 8

Tussentijdse 
resultaten 
Om een goed 
beeld te krijgen 
van de 
tussentijdse 
resultaten van 
een hele groep 
op de 
verschillende 
vakgebieden, 
zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren 
toetsen van het CITO (volgsysteem primair onderwijs) 
afgenomen. 


In tabel 4 staan de resultaten van de toetsen die de Inspectie 
(jaarlijks) van iedere school betrekt in de eerste 
beoordeling of de basiskwaliteit van het onderwijs 
voldoende is. 


In de groepen drie en vier dienen de leerlingen op een 
zodanig niveau technisch lezen te leren dat zij met succes 
kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het 
onderwijs.

In groep 4 staan de basisvaardigheden in het reken-
onderwijs centraal. We toetsen sinds 2015 met CITO 3.0.

In groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, 
wiskundige vraagstukken. Verder moet in groep 6 het niveau van 
begrijpend lezen van voldoende niveau zijn voor het onderwijs in 
de zaakvakken.


Voor ons is de combinatie van individuele groei bij toetsresultaten 
met de volledige talentenontwikkeling van het kind van groot 
belang. We kijken naar het brede spectrum.
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Musical 
door 
groep 8.

Tabel 3 CITO eindtoets
CITO onder 

grens
landelijk  

gemiddelde
boven 
grens

% gewichts 
lln

2015 531,8 529,7 531,7 533,7 36%

N=11/23

2016 530,2 530,7 532,7 534,7 29%

N=9/14

2017 530,9 531,6 533,6 535,6
N=15/20

Tabel 2 Uitstroom advies

Naar het  
voortgezet onderwijs

2014-2015 2015-2016 2016-2017

PRO 2 2 1

VMBO Basis 9 3 4

VMBO Kader 3 2 6

VMBO TL 2 4 2

TL/HAVO 2 - -

HAVO 4 - 3

VWO 1 3 4

   Totaal  23 14 20
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12.4 Waarderingsonderzoek 
Om te weten of we de goede dingen 
doen, en of we deze wel goed doen, 
meten we om de twee jaar de kwaliteit 
van ons onderwijs. 

Dit gebeurt aan de hand van drie 
(digitale) vragenlijsten door 
Onderzoeksbureau Oberon: 

• een waarderingslijst voor ouders, 

• een waarderingslijst voor kinderen 

• een vragenlijst zelfevaluatie voor 

leerkrachten. 


De resultaten van juni 2017 zijn als 
volgt:

Net als voorgaande jaren waarderen 
ouders onze school met een mooi 
rapportcijfer: een 8 gemiddeld. Volgens 
95% van de ouders gaan hun kinderen 
met plezier naar de Parkschool. Zij 
zouden onze school dan ook aanraden 
aan andere ouders. Ook is er veel lof 
voor de omgang van leerkrachten met 
leerlingen, het contact met leerkrachten 
en de visie van de school. Ouders 

vinden dat hun kinderen een brede 
ontwikkeling krijgen op de Parkschool. 
Verder geven ouders suggesties om de 
digitale informatievoorziening verder uit 
te breiden. Ze zien graag de wekelijkse 
Nieuwsflits voor alle groepen en meer 
informatie over thema’s die in de klas 
worden behandeld.


Ook de kinderen geven de school een 
hoge waardering: een 7,8 gemiddeld. 
Het merendeel van de leerlingen gaat 
graag naar school en geeft aan veel te 
leren. Ook vinden de leerlingen dat hun 
mening telt op de Parkschool. Naast 

meerkeuzevragen gaven leerlingen uit 
de bovenbouw aan wat zij niet en juist 
wel goed vinden aan de school. Een 
aantal leerlingen zou vaker uitstapjes en 
schoolreisjes willen. Positief zijn de 
kinderen over het werken met iPads, de 
gymlessen en de leerkrachten. Ook 
Talent Centraal wordt genoemd als 
positief aspect: “Iedere vrijdag hebben 
we Talent Centraal. Dan zingen we of 
we maken iets. Het is altijd weer 
anders!”
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Tekenen 
zoals Keith 
Haring om zo 
tijdelijk het 
schoolplein 
te pimpen. 
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Het team is positief over de sfeer op 
school, het hechte team, collegialiteit 
en het uitstralen van een gezamenlijke 
identiteit: iedereen is welkom op de 
Parkschool ongeacht afkomst. Een 
gezamenlijke zorg van het team is 
ruimtegebrek. Zij zouden graag meer 
ruimtes in de school zien om te kunnen 
werken met kleine groepjes kinderen en 
voor ambulante begeleiding.


12.5 Ondersteuning bij verbeteringen 
Onderwijskundig beleid bij ons op 
school krijgt onder meer gestalte met 
behulp van trainingen en nascholing 
van leerkrachten en de vernieuwing van 
lesmateriaal. 


Het team heeft zich de afgelopen jaren 
geschoold in talentenonderwijs, 
cultuureducatie, begrijpend lezen en 
rekenen.

  
In Hoofdstuk 8 leest u meer over de 
scholing van ons team.
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Bij de Holi-viering 
mochten de 
kinderen elkaar 
uiteraard met 
kleurenpoeders 
bestrooien. 
Andere vieringen 
wisselen; van 
religieuze feesten  
vieren tot Maarten 
Luther King Dag 
of aandacht 
besteden aan 
Internationale 
Vrouwendag. 



�40

Kinderen zijn welkom op de Parkschool, of het nu gaat om peuters die 
starten in de peutergroep, 4-jarigen die beginnen in de kleutergroep of 
kinderen die door verhuizing of een andere reden onderwijs op onze 
school willen volgen. Met deze schoolgids, een bezoek aan de school of 
een gesprek met de schoolleiding heeft u informatie om een bewuste 
keuze te maken. 

13 INSCHRIJVEN OP DE PARKSCHOOL
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Rondleiding

Vanzelfsprekend bestaat voor 
u en uw kind de gelegenheid 
om eerst te komen kijken op 
de Parkschool. 


U kunt hiervoor een afspraak 
maken met de schoolleiding. 

Ook organiseren we regel-
matig informatieochtenden om 
ouders meer te vertellen over 
de school en is er een 
rondleiding om de sfeer te 
proeven. 


Inschrijven Peutergroep 
Kinderen kunnen vanaf de 
leeftijd van 1,5 jaar worden 

ingeschreven voor de peuters. 
Het programma van de 
peutergroepen heeft een 
doorgaande lijn met de 
groepen 1 en 2 van de school. 
De inschrijving kan via de 
Parkschool en via 
Spelenderwijs Utrecht 
verlopen.


Inschrijven basisschool 
Vanaf 2 jaar meldt u uw kind 
aan voor groep 1 en 2 op de 
Parkschool met het inschrijf-
formulier. 

In de wijk West zijn afspraken 
dat ouders hun kind bij één 
basisschool inschrijven om 

wachtlijsten te voorkomen. 
Kleuters mogen, voordat zij 4 
jaar zijn, een aantal ochtenden 
of middagen komen wennen.

 
Instroom 
Komt uw kind van een andere 
basisschool door bijvoorbeeld 
een verhuizing? 


Bespreek dan de mogelijk-
heden van inschrijving met de 
schoolleiding.  
Samen met de intern 
begeleider wordt contact 
gezocht met de vorige school 
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om de overdracht vlot te laten verlopen.

Voor vragen neemt u contact op via 
parkschool@pcou.nl of telefonisch 

030 293 26 31.


Toelating 
Als de ouders zich kunnen vinden in de 
uitgangspunten van de school, worden 
kinderen bij aanmelding toegelaten tot 
onze school.


Als de school zou besluiten om een 
kind niet toe te laten, worden de 
volgende stappen gezet:

1. Het besluit wordt schriftelijk en met 

opgaaf van redenen aan de ouders 
meegedeeld.


2. In dezelfde brief wordt de ouders 
gewezen op de mogelijkheid 
binnen 30 dagen een verzoek om 
herziening van het besluit in te 
dienen.


3. Het schoolbestuur neemt binnen 30 
dagen na ontvangst van dit verzoek 
en na overleg met de rijksinspectie 
een definitief besluit. Daarbij geldt 
de eis, dat de ouders in de 
gelegenheid moeten zijn gesteld te 
worden gehoord.


Nieuw op school 
Als uw kind nieuw is op de Parkschool 
kan dat best even wennen zijn. Naar 
school gaan, kan voor een vierjarige 
heel intensief zijn, ook al was het kind 
een kinderdagverblijf gewend. 


Voor sommige kinderen kan het beter 
zijn om in het begin halve dagen naar 
school te gaan. Dit verschilt erg per 
kind. De leerkracht kan u hierbij 
adviseren. 


Op dinsdag is de spelinloop of thema-
inloop. Ouders mogen een kwartier in 
de klas meespelen met hun kind. Het is 
leuk om dan de werkjes in de klas te 
bekijken en contact te leggen met 
andere ouders. Bij de start van een 
thema worden de ouders uitgenodigd 
in de klas voor extra informatie over 
het thema. 

In hoofdstuk 14 en achterin treft u 
praktische informatie aan. Bij vragen 
kunt u terecht bij de leerkrachten.

Via het schoolplein  
aan het Molenpark,  

stappen jullie samen  
de eerste keer  
de school in.  

Hoe zal het zijn?

mailto:parkschool@pcou.nl
mailto:parkschool@pcou.nl
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14 PRAKTISCHE INFORMATIE
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Brengen via het schoolplein 
De toegang van de school is bij 
het brengen en ophalen via het 
schoolplein aan het Molenpark.


De deur aan de Van 
Riebeeckstraat 40 wordt alleen 
gebruikt voor ouders die tijdens 
schooltijd hun kinderen willen 
brengen of halen (voor tandarts of 
doktersbezoek bijvoorbeeld). 

Om 8.25 uur gaat één keer de bel.

De leerkrachten halen dan de 
kinderen op van groep 3 tot en 
met 8 op het schoolplein aan het 
Molenpark. 
 

Peuters en groep 1 en 2 worden 
door hun ouders in de klas 

gebracht tien minuten voor de 
school begint. Ook de ouders 
van groep 3 mogen nog mee 
naar binnen. De ouders van 
groep 4 tot en met 8 blijven 
buiten.


’s Middags gaat de bel om 12.55 
uur. Ook dan halen de leer-
krachten de kinderen van groep 3 
t/m 8 op het plein op. Uw kleuter 
brengt u zelf in de klas.


Op tijd beginnen 
We willen graag dat iedereen zich 
aan deze afspraken houdt. Zo 
kunnen we zorgen dat de 
kinderen stipt om 8.30 uur in de 
klas beginnen. 

Halen kleuters 
Bij het ophalen mag u vanaf 12 
uur in de gang wachten tot de 
deur opengaat. 
Op woensdag om 12.15 uur en 
om 15 uur haalt u uw kleuter 
buiten op bij de zandbak.


Halen groep 3 
Kinderen van groep 3 mogen om 
12 uur en om 15 uur opgehaald 
worden, u kunt in de gang 
wachten.


Halen groep 4 t/m 8 
Ouders van kinderen in groep  
4 t/m 8 wachten op het 
schoolplein.


Ziekte  
Als uw kind ziek is, kunt u vanaf 
8.00 uur naar school bellen om dit 
door te geven. Op school moeten 
we weten waarom uw kind 
afwezig is. 

Tel. school: 030 - 293 26 31

Belt u zo nodig ook de BSO:

Tel. 030-268 60 70


Inlog Ouderportaal Parnassys

Ouders kunnen informatie over de 
groep, het rooster en de 
toetsresultaten van hun eigen 
kind inzien via internet. We 
gebruiken hiervoor het 
ouderportaal van Parnassys.

ouders.parnassys.net 

Hoe laat begint de school, geef je fruit mee, hoe zit het met gym? Kun je 
overblijven en hoe regel je dat? Stel de vragen ook gerust op school.
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Als u uw e-mailadres 
doorgeeft aan juf Kyra 
(intern begeleider) op een 
briefje krijgt u de inlogcode 
of per mail: 
kyraouderportaal@gmail.com 

U kunt voor vragen een 
afspraak maken bij de 
leerkracht van uw kind.

 
Fruit en water 
We eten ‘s ochtends 
allemaal fruit en drinken 
water op school. Lekker fris 
en gezond. Je flesje of 
beker water en fruit of 
groente in je tas kun je in 
de grote 
manden bij 
de deur 
leggen.


Traktaties 
We vinden 
het op de 
Parkschool belangrijk dat er 
gezond gegeten wordt. Het 
is fijn als u er bij de 
traktaties voor zorgt dat het 
niet te veel, te zoet of te vet 
is. Overleg gerust met de 
leerkracht over lekkere én 
gezonde traktaties!


Gymspullen 
De peuters en kleuters 
bewaren hun gymschoenen 
in de klas, sportkleding is 
voor hen nog niet nodig. 

Kinderen van groep 3 t/m 8 
nemen op dinsdag en 
donderdag een tas mee 
met sportkleding en 
gymschoenen voor in de 
zaal.  

Zwemles voor Groep 4 
Groep 4 heeft in het eerste 
halfjaar zwemspullen nodig 
voor het schoolzwemmen. 
Zij gaan op dinsdag naar 
gym en op donderdag naar 
zwemles in zwembad 
Fletiomare in De Meern. 
Het vervoer gaat per bus.  
Op de dag van zwemles 
eten de kinderen op school.


Hoofdluis 
Voor de bestrijding 
van hoofdluis is 
ouderhulp erg 
belangrijk. Per klas 
willen we graag 
ouders vragen na elke 
vakantie te checken. U kunt 
thuis helpen door uw kind 
regelmatig na te kijken en 
meldt u het alstublieft als u 
iets vindt. Meer informatie 
is op school verkrijgbaar.


Koffieochtend 
Elke woensdagochtend om 
8.30 uur organiseren we 
koffie en thee voor de 
ouders om met elkaar bij te 
praten en ideeën uit te 
wisselen. U bent van harte 
welkom. 

Ouderhulp 
Zo nu en dan kunnen  
we ouderhulp goed 
gebruiken. Bijvoorbeeld 
voor de uitjes naar 
kinderboerderij of 
voorstelling, hulp in de klas 
bij projecten, talenten-
workshops of het meelopen 
naar speeltuin Bankaplein 
of de hulp coördineren. 
Ook voor het schoonmaken 
in de klas kunnen we uw 
hulp af en toe gebruiken.


Voor Kleuters 

Spelinloop  
Op dinsdagochtend kunt u 
samen met uw kind een 
spelletje doen in de klas 
van 8.30 - 8.45 uur. 


Ook leuk om andere ouders 
en kinderen te ontmoeten. 
Bij de start van een nieuw 
thema vervalt de spelinloop 
vanwege de informatie-
bijeenkomst voor de 
ouders.


Themabijeenkomst en 
huiswerk 
In de klas werken we met 
thema's. Bij de start van 

een nieuw thema 
nodigen we u op 
dinsdagochtend uit 
voor de informatie-
bijeenkomst. We 
houden u graag op 

de hoogte van de thema's 
waar we mee werken, de 
liedjes die erbij horen en 
meestal delen we een 
thuisopdracht uit. Uw kind 
kan er dan in de kring wat 
over vertellen. 

Speelgoedmiddag 
Op de laatste vrijdag van 
de maand mogen de 
kleuters speelgoed mee 
nemen naar school. Vooral 
een spelletje om samen 
met andere kinderen te 
spelen is erg leuk!


Ik en Ko 
Dit is ons taal- en 
rekenprogramma met 
thema’s. Knuffelpop Ko 
speelt hierin een rol. We 
werken met thema’s. Bij elk 
thema krijgt u een 
ouderbrief. Ook dit jaar 
gaat Ko weer logeren bij de 
kinderen. Schrijft u iets in 
het boekje voor Ko?  

De methode Alles Telt 
gebruiken we ook bij het 
rekenen. In de klas werken 
we aan een goed 
getalbegrip.  Bij het 
taalprogramma LOGO 3000 
betrekken we ouders.


De Ik-tafel 
De ik-tafel is 
een 
verteltafeltje 
in de klas. De 
kinderen 
mogen om de 
beurt spullen mee nemen 
van thuis. In de klas 
vertellen ze erover in de 
kring. Dit kunnen foto’s zijn 
van de vakantie of van

vroeger, een favoriete 
knuffel of speelgoed. Het 

staat een week op het ik-
tafeltje.


iPads 
We oefenen bijvoorbeeld 
met letters en cijfers op 
letterschool of met apps 
van z@ppelin, Kenny van 
Kennisnet, bobo, gynzy 
kids, Logo 3000 en didacto 
classic. 


Talent / Talent Centraal 
In de klas en in de hal 
hangen de talentenborden 
waar we aandacht 
besteden aan de 
verschillende 'knaps' van 
de kinderen. Elk jaar 
organiseren we ook 
Talentendagen met 
workshops of presentaties. 
Op vrijdagochtend is er 
Talent Centraal waarbij 
techniek, muziek en 
beeldende vorming extra 
aandacht krijgt.


Schoolbieb 
Uw kind kan zelfstandig 
een boek lenen in de 
bibliotheek op school. Het 
boek mag mee naar huis 
om samen (voor) te lezen.

 
Bibliotheek Utrecht 
Kinderen kunnen gratis lid 
worden van de bibliotheek. 
Het is leuk en bovendien 
heel goed voor uw kind als 
u uw kind voorleest.

Kent u de Voorlees-

express? Vraag 
ernaar bij de 
leerkracht.

 
Contact 
Als er iets is dat u wilt 
bespreken of vragen 
over uw kind of iets 

dat is voorgevallen, voelt u 
zich dan vrij contact op te 
nemen met de leerkracht. 
Na schooltijd is er altijd wel 
een moment om even 
samen te praten. 	

schoolleiding.parkschool@
pcou.nl 
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Het komt voor dat kinderen vanwege een verhuizing de school verlaten. Dan 
is het prettig dat de nieuwe school een onderwijskundig rapport krijgt. In heel 
enkele gevallen besluit het schoolbestuur een kind tijdelijk de toegang tot de 
school te ontzeggen of van school te verwijderen. 
Het is dan in het belang van alle 
partijen – de leerling, de 
ouders, het College van 
Bestuur en de school – dat de 
regels en procedures die er op 
basis van de onderwijswet-
geving zijn, zorgvuldig worden 
uitgevoerd. 


Tussentijds van school af 
Wanneer u uw kind tussentijds 
naar een andere basisschool 
overschrijft (bijvoorbeeld 
wegens verhuizing), maakt de 
groepsleerkracht samen met de 
intern begeleider het 
“onderwijskundig rapport”:

- Personalia van kind, 

ouders/verzorger en evt. 
bijzonderheden.


- Gegevens van de school.

- Gegevens over de 

vorderingen bij leer-en 
vormingsgebieden.


- Overzicht van de gebruikte 
methoden.


Dit rapport wordt aan de 
nieuwe school van uw kind 
gegeven, zodat deze zo goed 
mogelijk kan aansluiten bij het 
werk dat uw kind bij ons op 
school deed. Uiteraard wordt u 
in de gelegenheid gesteld dit 
rapport te lezen. Daarnaast 
krijgt de nieuwe school de 
beschikking over het rapport 
van uw kind. 

Schorsing 
Schorsing kan nodig zijn, indien 
er sprake is van wangedrag van 
een kind en mag hoogstens een 
week duren. Het besluit tot 
schorsing wordt schriftelijk en 
met opgaaf van reden(en) aan 
de ouders van het kind en de 
rijksinspectie medegedeeld. We 

volgen hier het protocol van de 
PCOU. 

Verwijdering 
De verwijdering van een leerling 
is gelukkig een uitzonderlijke 
situatie. Bij verwijdering ziet de 
school geen mogelijkheden 
meer het kind op verantwoorde 
wijze te begeleiden. 


De stappen die bij een 
verwijdering gezet worden, zijn 
beschreven in een protocol dat 
de directeur in voorkomende 
gevallen in naam van het 
bestuur uitvoert. De school 
heeft in het geval van een 
verwijdering de verplichting om 
gedurende een periode van 8 
weken een andere school voor 
het kind te zoeken. Tijdens 
deze periode kan het kind 
eventueel worden geschorst.  

15 VERLATEN, SCHORSING & VERWIJDERING
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Leerlingen in het primair onderwijs moeten over 8 achtereenvolgende 
jaren in totaal minimaal 7520 uur onderwijs krijgen. Het rooster van 
lestijden en van vakanties en vrije dagen is zodanig opgesteld, dat aan 
deze eis is voldaan.

16 SCHOOLTIJDEN, VERLOF EN VERZUIM
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Aantal uren onderwijs 
Groep 1 en 2 krijgen 907 uur 

onderwijs per leerjaar. 
Groepen 3 t/m 8 krijgen 
gemiddeld 975 uur 
onderwijs per leerjaar.


Schooltijden 
peutergroepen 

Ochtend: van 8.30 tot 
12.00 uur. Op woensdag 

van 8.30 tot 12.15 
uur. Vrijdag vrij. 


Schooltijden groep 1 en 2: 
Ochtend: van 8.30 tot 12.00 uur.

Middag: van 13.00 tot 15.00 uur.

Woensdagmiddag vanaf 12.15 uur en 
vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur vrij.


Schooltijden groep 3 tot en met 8 
Ochtend: van 8.30 tot 12.00 uur.

Middag: van 13.00 tot 15.00 uur.

Woensdagmiddag vanaf 12.15 uur vrij.


Let op! Alle groepen gaan woensdag om 12.15 
uur uit. Er is één bel vijf minuten voor aanvang 
van de lessen, dus om 8.25 uur en om 12.55 uur, 
zodat we stipt op tijd kunnen beginnen.


Pauzes 
Groepen 3, 4 en 5: 10.15-10.30 uur.

Groepen 6, 7 en 8: 10.45-11.00 uur. 

Wijzigingen voorbehouden. 
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Schoolverzuim 
Als uw kind niet naar school kan 
wegens ziekte, of later komt wilt u 
ons dan vóór 8.30 uur bellen? 

Wordt uw kind tussen de middag 
ziek, wilt u ons dan vóór 13.00 uur 
bellen?


Extra verlof 
'Mag ik mijn kind eerder van school 
halen zodat ik veel geld bespaar op 
mijn vliegtickets?’ Een vraag die 
regelmatig gesteld wordt door 
ouders voor de zomervakantie. 
Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn 
leerplichtig. Zij moeten naar school. 
Zo kunnen zij zich voorbereiden op 
de maatschappij en de 
arbeidsmarkt. Bij luxeverzuim 
kunnen ouders worden vervolgd en/
of een geldboete krijgen. 

Aldus de website: 
www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/leerplicht 

Hier leest u ook dat u uw kind niet 
mee op vakantie mag nemen buiten 
de schoolvakanties. Doet u dit wel, 
dan overtreedt u de Leerplichtwet. 
Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt 
u bij de schooldirectie een verzoek 
indienen voor verlof buiten de 
schoolvakanties. Dit kan slechts 1 
keer per schooljaar en voor een 
periode van maximaal 10 
schooldagen en moet voldoen aan 
speciale voorwaarden.


Extra verlof mag alleen worden 
toegekend voor religieuze 
feestdagen, gewichtige 

omstandigheden of vanwege 
de aard van het beroep van 
(één van) de ouders. Dit verlof 
moet u minimaal 14 dagen van 
te voren aanvragen bij de 
schoolleiding. De precieze regels 
rond toezicht op de leerplicht, verlof 
en verzuim zijn ter inzage. 
 
Extra verlof voor verlenging van een 
schoolvakantie of weekendje weg is 
niet toegestaan. 


Ongeoorloofd verzuim wordt door 
ons gemeld bij de afdeling leerplicht 
van de gemeente Utrecht.
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In de gang richten we steeds themahoeken in.
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Op de website staat de Jaarplanning voor schooljaar 2017 - 2018.  
De ervaring is dat er in de loop van het jaar meer details bekend worden over extra 
activiteiten. We zullen die via de nieuwsbrief of aparte brieven aan u bekend maken. 

17 VAKANTIE, STUDIEDAGEN EN AGENDA
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Studiedagen: kinderen vrij of vrije momenten 
Studiedag	 	 Woensdag 23 augustus 2017 
Studiedag	 	 Dinsdag 19 september 2017 peuters Spelenderwijs 
Studiedag	 	 Woensdag 27 september 2017

Vrij na Sinterklaas	 Dinsdagmiddag 5 december 2017

Vrij voor Kerst	 	 Vrijdagmiddag 22 december 2017

Studiedag	 	 Vrijdag 2 februari 2018

Studiedag	 	 Maandag 5 maart 2018

Studiedag	 	 Donderdag 22 maart 2018 peuters Spelenderwijs

Vrij na Koningsspelen	 Vrijdagmiddag 20 april 2018

Studiedag	 	 Woensdag 27 juni 2018 
Studiemiddag	 	 Vrijdagmiddag 6 juli 2018


Vakanties 
Herfstvakantie 	 Zaterdag 14 tot en met zondag 22 oktober 2017

Kerstvakantie	 	 Vrijdagmiddag 22 december t/m zondag 7 januari '18

Voorjaarsvakantie	 Zaterdag 24 februari t/m maandag 5 maart 2018

Paasvakantie	 	 Vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018

Meivakantie	 	 Vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei 2018 
Pinksteren           	 Maandag 21 mei 2018

Zomervakantie		 Zaterdag 14 juli t/m zondag 26 augustus 2018


Ouderavond (verplicht)  
19.15 – 21.00 uur informatief voor 
alle ouders 
Di 12 september 2017


Rapportgesprekken 
10 min. op afspraak,  
met ouder(s). Vanaf eind groep 2 
komt ook uw kind mee 
• Ma 5 okt 2017 afstemming over 

sociaal emotionele ontwikkeling 
• Do 15 februari 2018

• Do 5 juli 2018 

Adviesgesprek groep 8 
• Di 12 & wo 13 december 2017

• Di 13 & wo 14 februari 2018 

Schoolkeuzegesprek


Bijeenkomsten voor ouders  
van kleuters 
• Di 5 september 2017: Au!

• Di 10 oktober 2017: Voorlees-

inloop Kinderboekenweek

• Di 24 oktober 2017: Sprookjes

• Di 16 januari 2018: Dieren

• Di 6 maart 2018: Beroepen

• Di 17 april 2018: Kunst

• Di 12 juni 2018: Op reis


Ouders-in-de-klas ochtenden  
8.30 – 9.00 uur, groep 3 t/m 8 
• Ma 25 september 2017 

• Di 14 november 2017

• Wo 31 januari 2018

• Do 15 maart 2018


Informatieochtend 
9.15 uur, met rondleiding voor 
nieuwe ouders van peuters 
• Wo 6 september 2017

• Wo 22 november 2017

• Wo 14 maart 2018

• Wo 30 mei 2018


Ouderkamer - elke woensdag  
8.30 – 9.30 uur, voor ouders 
koffie/thee om elkaar te ontmoeten. 
U bent welkom in het BSO lokaal
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Thema en 
Spelinloop kleuters 
Elke week zijn ouders 
welkom voor de spelinloop/
themabijeenkomst. 


di 8.30 - 8.45 uur kleuters 

CITO toetsperiodes 
We nemen CITO toetsen af:

• Medio nov t/m begin  

dec '17: in groep 8

• Medio t/m eind januari '18:  

t/m groep 7 
• 17 t/m 19 april '18:  

Eindtoets in groep 8

• Eind mei t/m medio juni '18:  

t/m groep 7

 
Je kunt hier niet voor 'leren', 
wel zorgen dat je fit bent, 
goed slaapt en ontbijt.


Ouderraad 
• Ma 28 augustus 2017

• De rest wordt nog gepland.


Een greep uit het aanbod

Op de website staat het 
overzicht van de activiteiten 
per maand onder Actueel. 
Wijzigingen en herinneringen 
publiceren we in de 
nieuwsbrieven.  

Zomerpicknick             
Zondag 10 september van 12 
- 14 uur, neem je ook wat 
lekkers mee?

Schoolfotograaf             

Maandag 4 september

Voorstelling
Woensdag 13 september

Week tegen de 
eenzaamheid 
met Burendag 22 september

Kinderboekenweek	
Woensdag 4 oktober 2017 - 
donderdag 12 oktober 
afsluiting Kinderboekenweek

Sinterklaas	 	
Dinsdagochtend 5 december

Vredesviering	 	
Donderdag 21 december met 
Soep & Zopie voor ouders

Week van de lentekriebels 
19 - 23 maart 2018

Meet the Prof 
28 maart 2018

Paasontbijt                    
Donderdag 29 maart 2018

Grote Rekendag           
Woensdag 4 april 2018 
Cito eindtoets gr 8	
Dinsdag 17 april tot en met 
donderdag 19 april 2018

Koningsspelen	 	
Vrijdagochtend 20 april 2018

Projectweek	 	
Maandag 14 mei start en 
afsluiting donderdag 17 mei 
2018


Avond2Daagse 	
Maandagavond 28 mei en 
dinsdagavond 29 mei 2018

Kamp groep 8	 	
Maandag 23 april tot en met 
woensdag 25 april 2018

Nog te plannen:           
Sportdag, Schoolreisjes, 
Bliksemstages groep 7 en 8, 
workshops voor meer muziek 
in de klas, museum- en 
theaterbezoek, natuur- en 
milieu educatie 

Medezeggenschapsraad 
Van 19 - 21 uur

• Di 5 september 2017

• Di 10 oktober 2017

• Ma 13 november 2017 met 

Kinderraad

• Di 19 december 2017

• Ma 22 januari 2018

• Di 6 maart 2018

• Ma 9 april 2018 met 

Kinderraad

• Di 15 mei 2018

• Ma 18 juni 2018


Kringgesprek 
bij de kleuters

Thema’s bij: Peuters 
Wk 34 - 35   Welkom Puk!

Wk 36 - 41    Eet smakelijk!

Wk 43 - 48    Reuzen & kabouters

Wk 49            Sint

Wk 49 - 51    Kerst

Wk 02              Welkom

Wk 03 - 08    Hatsjoe!

Wk 10 - 17    Lente

Wk 12            Lentekriebels

Wk 13            Pasen 
Wk 20 - 23     Wat heb jij aan vandaag?         

Wk 25 - 28    Oef, wat warm!


         Kleuters 
          Wk 34 - 35 Welkom 

          Wk 36 - 41 Au!

          Wk 43 - 48 Sprookjes

          Wk 49  Sint

          Wk 49 - 51 Kerst

          Wk 02 Welkom

          Wk 03 - 08 Dieren

          Wk 10 -15 Beroepen 
          Wk 12 Lentekriebels

          Wk 16 - 23 Kunst

          Wk 20 Projectweek

          Wk 24 - 28 Op reis 

Eventuele wijzigingen en extra activiteiten komen op de website > Jaarplanning en in de nieuwsbrief.
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T 18 NAMEN EN ADRESSEN
Parkschool 
Van Riebeeckstraat 40 
3531 EJ Utrecht

030-293 26 31  
parkschool@pcou.nl 
www.parkschool-utrecht.nl

Schoolleiding: Annet Baart 

Stichting Protestants Christelijk 
Onderwijs te Utrecht (PCOU) 
Postbus 9419 
3506 GK Utrecht 
Bezoekadres:  
Kaap Hoorndreef 66 te Utrecht 
030-272 31 23  
Fax 030-272 34 69


Medezeggenschapsraad 
Voorzitter: Jos Lutterman

Oudergeleding:  
Sabine Roes, Leen Sterckx, Tom 
Nuijtemans, Frank van Mil 
Leerkrachten: Astrid Meyer,  
Isis van Nunen, Sanne Frieling, 
Nathalie Veens 

Ouderraad 
Voorzitter: Ans Klein Geltink

Leden: Harriët van Oostveen, Marije 
Bronkhorst, Angela Girdhari, Floor 
Sax-Roelofs en Marielle van der Pol. 
Leerkrachten: Angela Mangione, 
Maartje van Tiel

De ouderbijdrage voor uw kinderen 
kunt u overmaken op:   
NL71INGB0005248285 t.n.v. 
ouderraad Parkschool, Utrecht. 

Overblijven (TSO) 
030 - 29 32 631 (van 9.00 - 13.30 uur)

Rekening: NL82INGB0007724691  
ten name van TSO Parkschool Utrecht

tsoparkschoolutrecht@gmail.com

 
Vertrouwenspersoon Parkschool  
Isis van Nunen 030-293 26 31


Buitenschoolse opvang (BSO) 
De Sterren www.desterren.nu  
030-268 60 70  
(beste bereikbaar in de ochtend) 
info@desterren.nu 

Locatie coördinator: Loes Weites 
06-41 33 56 22  
LRKO registratienr: 108353242. 
Oudercommissie BSO:  
Milou Dingemans, Joost Mangnus 
en Jannie Weggemans. 

Kind en motoriek 
Tara Noordanus

Kinderoefentherapeute Cesar 
www.kindenmotoriek.nl


Logopedie  
Lianne Beek  
Logopediepraktijk Kanaalstraat


Schoolarts 
Leonieke Merkestein

GGD Jeugdgezondheidszorg

JP Coenhof 216

3531 HX Utrecht

030-880 28 78


Buurtteam West 
Sascha Hentenaar  
Hakima el Kodady

Malakkastraat 6

3531 HM Utrecht

030-740 05 01

west@buurtteamsutrecht.nl 
 
Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht

info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Voor algemene vragen over 
onderwijs kunt u terecht bij: 
0800-8051 (gratis)


Vertrouwensinspecteur 
De vertrouwensinspecteur            
adviseert en ondersteunt leerlingen,         
docenten, ouders en andere  

betrokkenen bij klachten rond  
seksueel misbruik, seksuele 
intimidatie en ernstig psychisch of 
fysiek geweld. Bij een vermoeden 
van seksueel misbruik is een school 
wettelijk verplicht contact op te 

nemen met de vertrouwens-
inspecteur. Ook voor vragen of 
meldingen over discriminatie en 
radicalisering kunt u terecht bij de 
vertrouwensinspecteur. Deze is alleen 
voor vertrouwenskwesties tijdens 
kantooruren bereikbaar op 
telefoonnummer 0900-1113111 
(lokaal tarief). 

Samenwerkingsverband Utrecht PO 
Perudreef 90

3563 VE Utrecht

030-303 64 20 
lupo@swvutrechtpo.nl 
www.swvutrechtpo.nl 

DMO / leerlingzaken 
Postbus 2158

3500 GD Utrecht

030-286 26 60


Peutergroepen 
De Parkschool werkt samen met de 
peuterorganisaties: 

Spelenderwijs Utrecht  
Peutergroep (VVE/voorschool).  
Peuterpark: 030-293 26 64 /  
06-13 13 58 42 
Inschrijving & plaatsing: 
planning@spelenderwijsutrecht.nl 
030-820 14 60 (9.30 - 12.00 uur): 
www.spelenderwijsutrecht.nl 
Spelenderwijs Utrecht  
Niasstraat 6-c 
3531 WP Utrecht 

Partou Kinderopvang 
Via de klantenservice: 088 235 75 00

www.partou.nl

mailto:parkschool@pcou.nl
http://www.parkschool-utrecht.nl
mailto:tsoparkschoolutrecht@gmail.com
mailto:info@desterren.nu?subject=
http://www.kindenmotoriek.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl
mailto:planning@spelenderwijsutrecht.nl
http://www.spelenderwijsutrecht.nl
http://www.partou.nl
mailto:parkschool@pcou.nl
http://www.parkschool-utrecht.nl
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Schoolleiding: 	 	 Annet Baart (ma-do) 

Peutergroepen:           	               Jeane Bardie , Femke Oosterom


Groep 1 & 2 Kikkersloot:	 	 Laura van Geresteijn (ma - do), Jamila Ababou Tag (vr-o)

Groep 1 & 2 Zwanennest: Hanneke van den Heuvel (ma, do, vr), Liduine Martens (di, wo) 

Groep 2/3:                                       Isis van Nunen (ma - vr-o), Jamila Ababou Tag (vr-mi)

Groep 3:	 	               Maartje van Tiel (ma - vr)


Groep 4: 	 	 	 Pauline Lemmens (ma - vr)

Groep 5: 	 	 	 Judith Smidt (ma-do), Onno Haars (vr) 

Groep 6: 	 	 	 Sanne Frieling (ma, wo - vr), Nathalie Veens (di)


Groep 7:                                           Angela Mangione (ma - wo, vr), Saskia Sanal (do)

Groep 8:                                           Daniëlle Tanis (ma-wo, vr), Astrid Meyer (do)


Interne begeleiding (IB):                 Kyra Wessels (ma-vr, di om de week)


Remedial Teaching gr 3 - 5:	 Lia Dobber (ma, di, do)

19 SAMENSTELLING TEAM 2017/2018

Gymnastiek: 	                Onno Haars (di & do) 


Muziekcoördinatie:              Angela Mangione, Maartje van Tiel


Beeldende Vorming:             Saskia Sanal


Techniek:                               Onno Haars, Jamila Ababou Tag 

                                                Sanne Frieling, Daniëlle Tanis 

Uitdagend Leren: 	                Nathalie Veens, Astrid Meyer

Voor- en vroegschoolse       Jamila Ababou Tag (ma - wo) 

educatie:                Hanneke van den Heuvel 

Kinderraad/Persbureau:      Astrid Meyer, Annet Baart


Kleuterbibliotheek:               Astrid Meyer, Martine van der Bas 


Mediatorentraining:              Hanneke van den Heuvel 

Vreedzame wijk:                   Annet Baart  

Ondersteuning directie: Astrid Meyer


Beleid/groepsplannen: Nathalie Veens


Video interactie: 	 	 Hanneke van den Heuvel


Parnassys: 	 	 Kyra Wessels 


iPads en ICT: Onno Haars, Isis van Nunen


ICO:   Angela Mangione 

Cultuurcoördinator:               Saskia Sanal

Taalcoördinator o.a dyslexie:  Daniëlle Tanis


Rekencoördinator: Kyra Wessels


Logopedie: Lianne Beek


Kind en motoriek: Tara Noordanus


Management assistent: 	 Angela Louwes 

Conciërge: Americo Duarte,


	 	 	 Harriët van Oostveen 
Wijzigingen voorbehouden
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