3. De School
R.K. Basisschool De Parkiet
Onze school is een Rooms-Katholieke basisschool, die uitgaat van christelijke waarden en normen.
Dit betekent, dat we ook open staan voor mensen met een andere levensovertuiging.
De school, gelegen in de Haagse Vogelwijk, ligt in een rustige woonwijk met veel groen. Het gebouw
aan de Parkietlaan huisvest elf groepen. In de school is ook, onder de vlag van DAK kindercentra,
voor- en naschoolse opvang en een peuteropvang.
Het schoolteam bestaat uit een directeur, twee interne begeleiders, 18 groepsleerkrachten,
vakleerkrachten gymnastiek en muziek, een onderwijsassistent, een administratief medewerkster en
een conciërge. Samen met onze oudervereniging en medezeggenschapsraad werken wij aan onze
mooie school waar we trots op zijn.
Graag zijn wij op basisschool De Parkiet een plek waar iedereen zich veilig, prettig en geborgen voelt.

Het gebouw
Op de parterre is een centrale hal met de directiekamer, drie lokalen, de peuteropvang, een kamer
voor de intern begeleider en een gymzaal met kleedkamers. Op de eerste etage zijn de teamkamer
en vijf groepslokalen. In de gang bevinden zich werktafels met computers, waaraan kinderen kunnen
werken.
Op de tweede verdieping zijn drie lokalen, een ruimte voor handvaardigheid en een mediatheek,
waarin leerlingen o.a. met behulp van computers en audiovisuele hulpmiddelen informatie kunnen
verwerken. Aan beide zijden van de school is speelruimte. De groepen 1/2 spelen op het voorplein
en de groepen 3 t/m 8 spelen op het achterplein.
Een katholieke school
Ons schoolgebouw werd in 1926 als jongensschool in gebruik genomen en heette toen
St. Theresiaschool. Het was de parochieschool van de kerk van het Allerheiligst Sacrament. De Maria
meisjesschool lag aan de Haviklaan en werd geleid door de zusters van het H. Hart uit Veldhoven.
In 1971 werden beide scholen samengevoegd tot de huidige basisschool. De parochie van het
Allerheiligst Sacrament is opgegaan in de Titus Brandsma Parochie en wij streven er naar een goed
contact met deze parochie te onderhouden.
De katholieke identiteit van onze school blijkt op verschillende manieren:
 We werken voor onze lessen ‘identiteit’ met de methode “Trefwoord”.
 Met Kerstmis en Pasen worden vieringen georganiseerd in de kerk of op school.
 In de periode voor Kerstmis wordt een “goede-doelen-actie” gehouden.








De Palmpaasoptocht: op school kunnen kinderen een Palmpaasstok maken. Op Palmzondag
worden deze stokken, in een feestelijke optocht vanuit de kerk, gebracht naar mensen die
eenzamer en ouder zijn.
De Eerste Heilige Communie (groep 4) en het Heilig Vormsel (groep 8). De school zal alleen
de feestelijke diensten bezoeken welke binnen de Titus Brandsma parochie vallen.
Is er jaarlijks een bijeenkomst van de werkgroep school/parochie en worden ouders en
kinderen geïnformeerd over vieringen in de parochiekerk.
Wordt de sfeer op school mede bepaald door de christelijk waarden: zorg voor elkaar,
respect, gelijkwaardigheid, solidariteit, zorg voor welzijn van kinderen en leerkrachten.
Is er ruimte voor intercultureel onderwijs in de vorm van projecten.

