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Schoolgids 2017 - 2018 

Deze schoolgids geeft ouders of verzorgers van onze leerlingen een 

beeld van het onderwijs op basisschool Het Palet. Als u zich oriënteert 

op een school voor uw zoon of dochter vindt u er in wat onze school 

anders maakt dan andere basisscholen. Wat zijn de kenmerken van het 

onderwijs op Het Palet, waarin onderscheidt de school zich?  

Maar ook: met welke praktische zaken krijgen kinderen en ouders dit 

schooljaar te maken? Lees hem alleen daarom al goed door! 

U ziet het in de inhoudsopgave: we hebben het in deze schoolgids 

over  ‘onze school’, ‘ons onderwijs’, ‘onze ouders’… Dat onze staat 

daar heel nadrukkelijk. Dat staat er omdat we samen werken aan de 

toekomst van onze kinderen. Leerkracht en kinderen samen. Leer-

krachten en ouders samen. Het staat er ook omdat we trots zijn op die 

school, dat onderwijs, die kinderen.  

Trots zijn we ook op de ontwikkeling die Het Palet de afgelopen jaren 

doormaakte en nog steeds doormaakt. En kennelijk vinden de ou-

ders/verzorgers van onze leerlingen die trots terecht. Dat blijkt uit de 

uitkomsten van het laatste tevredenheidonderzoek. Onze school, ons 

onderwijs wordt steeds beter.  

Ook bij het boekje dat u nu vast-

houdt, kunnen we terecht spreken 

van onze schoolgids. Ouders en 

leerkrachten van de medezeggen-

schapsraad hebben het gelezen en 

goedgekeurd. Alle leerkrachten 

hebben het vooraf doorgenomen. 

En dat hoort zo, want de schoolgids 

is een verantwoordingsdocument naar wettelijke instanties, maar 

vooral ook een bron van informatie voor ouders/verzorgers.  

Suggesties voor verbetering van de gids kunt u mailen 

naar: info@paletrucphen.nl  
 

Namens het team van Het Palet,  

Ruud van Eekelen 

directeur 
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Onze school 
Om meer te weten te komen over Het Palet is deze schoolgids een 

goede bron. In dit hoofdstuk vindt u meer informatie over de identiteit 

en grondslag van onze school.  

Het Palet is een kleine school, maar wel 

één met een duidelijke functie in de ge-

meente Rucphen. We zijn een 

Daltonschool: een basisschool voor alle 

kinderen waar iedereen zich thuis voelt. 

We zijn een eigentijdse en sfeervolle 

school volgens de uitgangspunten van het 

Daltononderwijs. Het verwerven van de 

noodzakelijke kennis en het opdoen van 

diverse vaardigheden vormen de basis. 

Daarnaast vinden wij het van belang om 

de sociaal emotionele vaardigheden en de 

creativiteit van de kinderen te ontwikkelen 

Openbare basisschool Het Palet is gesticht in 1987. De naam van de 

school is een verwijzing naar het schilders attribuut, waarop vele kleu-

ren en kleurschakeringen te vinden zijn. Ook op onze school is een 

bonte mengeling te vinden: kinderen van ouders met verschillende po-

litieke of geloofsovertuiging, kinderen van Nederlandse ouders en 

kinderen van ouders van niet-Nederlandse origine.  

Bovendien slaat onze naam op de woon-

wijk waarin onze school is gelegen: de 

schilderswijk van Rucphen, waar de stra-

ten namen dragen van beroemde schilders 

als Rubens, Jan van Eyck, Rembrandt en 

Pieter Breughel. Vandaar dus Het Palet. 

In 1987 is de school opgericht en gestart met een tiental leerlingen in 

twee groepen. Het oorspronkelijke gebouw was daarvoor een kleuter-

school in Rucphen. In 2003 is het hele gebouw grondig gerenoveerd 

en zijn er drie nieuwe lokalen aangebouwd. Het is een vriendelijk, 

licht en ruimtelijk gebouw. 

Openbare dalton basis-

school Het Palet 

Bezoekadres:  De Krijntjes 28 

   4715 AP  Ruc-

phen 

Postadres:  Postbus 52 

4715 ZH  

Rucphen 

tel.: 0165 341945  

email: info@paletrucphen.nl 

website: www.paletrucphen.nl 
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Onze identiteit 

Onze school is een openbare - dalton - basisschool.  

Openbaar… 

De gemeente Rucphen heeft met een aantal 

andere gemeenten één bestuur voor alle 

openbare basisscholen: OBO-West Brabant.  

Het OBO kent een algemeen en een toezichthoudend bestuur. De da-

gelijkse leiding is in handen van een directeur-bestuurder. Zie 

www.obo-wbr.nl 

‘Openbare school’ betekent voor ons vooral dat het een school is, 

waar iedereen van harte welkom is; ongeacht maatschappelijke, cultu-

rele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Niet apart maar samen. 

Kinderen spelen, leren en verkeren in een heel geschakeerde omge-

ving, groeien op in een multiculturele samenleving. Verschillen 

worden op onze school gezien en gerespecteerd. We willen een school 

zijn die door het samen leren, samen leert leven. Hiermee dragen we 

bij aan het vormen van actief burgerschap bij onze leerlingen. 

Dalton… 

Het Palet is sinds juni 2010 officieel een dalton-

school. In 2016 werd weer een licentie verleend 

voor de komende vijf jaar.  

Helen Parkhurst, de bedenker van het daltonplan, 

zette ruim honderd jaar geleden een onderwijsconcept neer, wat erg 

goed past in deze tijd. Het Palet ontwikkelde zich al enige tijd in deze 

richting. De belangrijkste redenen hiervoor waren:  

 Het schept duidelijkheid; zowel voor de leerkrachten als voor leer-

lingen en ouders.  

 Onze school kan rekenen op ondersteuning en expertise vanuit de 

daltonvereniging.  

 Dalton is geen keurslijf, we behouden onze eigenheid. 

 Dalton is eigentijds. De moderne onderwijsinzichten passen erin. 

 Het predicaat 'Dalton' moet worden verdiend. Het is een  

‘kwaliteitskeurmerk' wat steeds opnieuw moet worden behaald. 

http://www.obo-wbr.nl/
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Ons onderwijs 
Kinderen verdienen onze grootste aandacht. In dit hoofdstuk staat hoe 

Het Palet zorg besteedt aan uw kind, welke aandachtpunten er zijn, en 

wat wij voor u en uw kind betekenen als het even iets minder goed 

gaat. U leest hier ook hoe het onderwijs op onze school georganiseerd 

is en krijgt, met voorbeelden, een toelichting op het onderwijs. 

Hoe kinderen op Het Palet leren 

Het Palet wil even kleurrijk en veelzijdig zijn als de kinderen. Wij 

houden rekening met de verschillen tussen de kinderen en met de ei-

genheid van elk van hen. We willen ze een veilige plek bieden om te 

spelen en te leren. Veiligheid, zowel fysiek als sociaal, staat op Het 

Palet hoog in het vaandel. Zie ook de onderwerpen onder het kopje 

“zorg” op onze website. We willen onze kinderen helpen om hun mo-

gelijkheden te leren ontdekken en ontwikkelen. Onze missie is: “Het 

Palet; ruimte voor leren” Daarbij gaat het uiteraard bij alle doelen die 

we stellen om het behalen van optimale opbrengsten. Dat kan volgens 

ons het best via de dalton-werkwijze. 

Hieronder beschrijven we wat die inhoudt: 

De minister heeft de collectief gewaardeerde kennis en vaardigheden 

vastgelegd in de zogenaamde kerndoelen en referentiekaders. Uiter-

aard zijn die voor ons richtinggevend. Dalton gaat vooral over de 

wijze waarop onze kinderen de doelen bereiken. Onze school is een 

gemeenschap waarin leerlingen en leraren samenwerken. Leerlingen 

onderling, maar ook leerlingen met leraren. Leerlingen leren met el-

kaar en van elkaar. 

 

Mensen zijn op hun best als ze zelf verantwoordelijk zijn en binnen 

een sociale omgeving functioneren.  

Dit houdt voor onze leerlingen in dat ze voldoende vrijheid moeten er-

varen op school. Dat betekent niets meer, maar ook niets minder, dan 

dat de leerlingen de ruimte krijgen om het voorgeschreven en nodige 

“We hebben best veel schoudermaatjes gehad, want elke vier we-

ken hadden we een ander schoudermaatje. Dat is juist leuk, want 

dan kun je elkaar beter leren kennen.” (jongen in groep 8) 
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werk deels zelf te plannen en uit te voeren. Zo leren zij. Dit is natuur-

lijk leren; mensen zoeken instinctief en gemotiveerd de beste manier 

om een doel te bereiken. Ze plannen wat ze gaan doen en passen die 

planning aan zodra ze merken dat het niet het gewenste resultaat ople-

vert. Kinderen leren precies zo als ze die kans krijgen. Leren is dus 

ervaren.  

Er wordt gewerkt, zelfstandig dan wel samen. Deze werkgemeenschap 

draagt bij aan sociale, morele en culturele ontwikkeling en vorming. 

Dit helpt bij de vorming van actief burgerschap en sociale integratie.  

Effectiviteit - ‘Door de taak weet je wat je moet doen’  Om ervoor te 

zorgen dat een leerproces resultaat oplevert, helpt het als je vooraf 

weet wat je gaat leren, wanneer het klaar moet zijn en wat je nodig 

hebt. Door een duidelijke instructie, maar zeker ook door de taak, le-

ren kinderen hierin stap voor stap inzicht te krijgen. Het plannen en 

organiseren van  werk binnen de weektaak zijn vaardigheden die onze 

leerlingen goed van pas komen in het voortgezet onderwijs 

Actief leren betekent dat niet alleen de leerkracht het leerproces be-

paalt. De leerling zelf neemt ook veel initiatief. Leerkrachten laten de 

kinderen reflecteren op dat leerproces zodat ze weten hoe ze het best 

leren.  

 

Groep 4:

 

“Je kan meten met een meetlint, een meetlat en een liniaal. Dat 

heb ik van de juffen geleerd.” (jongen, groep 2) 
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Wat zijn dan die daltonkenmerken? 

Een belangrijk deel van onze identiteit vinden we terug in de kern-

waarden van het daltononderwijs.  

 

Er wordt op onze school op eigentijdse wijze kwalitatief onderwijs ge-

geven op basis van de vijf daltonprincipes.  Wij werken volgens de 

kernwaarden: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwer-

king. Daarbij en daarnaast spelen ook effectiviteit en doelmatigheid en 

reflectie een belangrijke rol. En vanuit het kwaliteitsdenken willen al 

het goede borgen. 

Deze kernwaarden zijn terug te vinden in: 

• de organisatie van het onderwijs; 

• de manier van lesgeven (didactiek); 

• het pedagogisch klimaat. 

Door de jaren heen hebben we op “Het Palet” een visie ontwikkeld, 

die we belangrijk achten voor goed en uitdagend onderwijs. We bren-

gen kinderen zelfstandigheid bij, bevorderen de eigen 

verantwoordelijkheid, versterken het zelfvertrouwen, creëren een vei-

lig pedagogisch klimaat en natuurlijk streven we bij dit alles steeds 

naar zo hoog mogelijke leerresultaat. 

Verantwoordelijkheid en vrijheid: Wij geven kinderen 

verantwoordelijkheid en vrijheid. Dit betekent niet dat al-

les mag. Juist door duidelijke regels af te spreken en na te 

leven ontstaat ruimte voor vrijheid en verantwoordelijk-

heid. Bijvoorbeeld om te kiezen waar je wilt werken; in de klas, in de 

stiltehoekjes, op de gang of in het werklokaal. Wie een keer onder 

schooltijd binnenloopt, zal verbaasd staan: op verschillende plekken in 

de school werken leerlingen in alle rust alleen of samen. 
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Wij dagen onze leerlingen uit en geven ze een actieve rol in hun ont-

wikkeling op school. Daarmee zijn we geen experimentele school, we 

maken gebruik van beproefde methodes. Waar we op uit zijn is maxi-

male betrokkenheid.  

Zelfstandigheid kun je leren. Dat gaat op Het Palet 

stap voor stap. Hoe meer er zelfstandig gewerkt kan 

worden, hoe meer gelegenheid er is voor eigen keuzes 

en 'maatwerk in leren'. Zelfstandig werken wordt 

georganiseerd binnen de 'taak'. In de groepen 1-2 is die 

taak te vinden op het takenbord, in hogere groepen hanteren we een 

takenboekje. In groep 3 bij wijze van overgang een combinatie van 

beide.  

Zelfstandig werken betekent niet dat een kind aan zijn lot wordt 

overgelaten; er is steeds aandacht van de leerkracht. 

Bij het aanleren en uitbreiden van zelfstandig werken, wordt er 

gebruik gemaakt van symbolen, takenboekjes en takenbord. De 

kinderen kunnen kiezen uit verplichte taken en keuzetaken. Het 

spreekt voor zich er sturing, coaching en begeleiding door de 

leerkracht is. Veel materialen en opdrachten nodigen uit tot 

samenwerken. Dit varieert van ‘naast elkaar werken’ tot het maken 

van een groepswerk. 

Een voorbeeld: 

Na een korte instructie gaat de groep aan de slag met hun taak. De 

leerkracht roept vier kinderen bij zich voor een minuut of vijf extra 

(ongestoorde) instructie. Vervolgens maakt hij een rondgang door de klas. 

Hij controleert daarbij of iedereen goed bezig is en verder kan met de 

opdracht. 

 

 

Samenwerken gebeurt op vele manieren. De 

groepsinstructie houden we kort en effectief, zodat 

iedereen betrokken blijft. Vervolgens zijn er allerlei 

coöpeatieve werkvormen.  

“Samenwerken: Is fijn, want we praten zacht en als iemand het 

niet snapt helpt iedereen elkaar.” (jongen in groep 6) 
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Tafelgroepjes van bijvoorbeeld vier leerlingen werken samen. Ook 

wordt er met, al dan niet vaste,  tweetallen – de 'schoudermaatjes' – 

gewerkt. Samenwerkingsopdrachten zijn opgenomen binnen de taak. 

Leerlingen helpen elkaar (bijvoorbeeld bij tutorlezen). Van het 

uitleggen aan een ander leer je zelf ook veel.  

Toch blijven er momenten waarop het juist van belang is dat er bewust 

met de hele groep gewerkt wordt. 

Nog een voorbeeld: 

Een leerling kiest ervoor om van haar takenboekje eerst het taalwerk met 

haar maatje te doen en dan pas het moeilijkere rekenwerk. Het is zaak 

daarbij de tijd goed te bewaken, want ze zal aangesproken worden op haar 

planning als het (voor haar belangrijke) rekenen niet af is… 

Kortom: Er is ruimte voor verschillen in tempo, niveau en interesse. 

En er wordt veel van de kinderen verwacht, maar we verwachten niet 

van elk kind hetzelfde. 

 

Kinderen reflecteren op hun eigen handelen. Daarmee 

krijgen ze zicht op hoe ze leren. Dat is belangrijk, niet al-

leen voor nu, maar ook voor later. Die reflectie gebeurt 

individueel, bijvoorbeeld door aan te geven hoe ze een 

taak hebben ervaren. Maar ook binnen de groep. Leerkracht en mede-

leerlingen houden soms het “spiegeltje’ voor. 

Borging: Om onszelf scherp te houden en kwalitatief 

goed onderwijs te blijven geven, nemen wij deel aan 

zelfevaluatie en bezoeken wij netwerkbijeenkomsten 

met andere daltonscholen binnen en buiten de regio. En 

om onze daltonlicentie te behouden, worden wij regelmatig gevisi-

teerd door de Nederlandse Dalton Vereniging. 

Leerlingen die betrokken zijn bij het onderwijsproces, omdat ze dat 

zelf willen, leren optimaal. Betrokkenheid is dan ook een van de be-

langrijkste aspecten van effectief onderwijs. We zetten hiertoe 

regelmatig werkvormen in vanuit coöperatieve leerstrategieën. We 

willen dat de leerlingen actief en betrokken leren. Ook voor hen moet 

het aanvoelen als 'ons onderwijs'.  



 - 11 - 

 

Het onderwijs veranderde de afgelopen jaren omdat de omgeving van 

de kinderen veranderde. Wanneer we op dezelfde manier les zouden 

geven als pakweg vijftien jaar geleden, zouden we als 'saai' te boek 

staan. Immers, onze leerlingen leven in een multimediale wereld. De 

wereld komt in z’n volle omvang op ze af. Een veelheid aan informa-

tie waar volop keuzes te maken zijn. Dat moet geleerd worden en wij 

helpen ze daarbij. 

'Onze school'…we willen ook graag dat onze leerlingen het zo erva-

ren. Een 'wij' waar ze lid van zijn,  versterkt het gevoel van veiligheid. 

Ieder mag er zijn en mag zichzelf zijn. Daar zijn verschillende activi-

teiten binnen de school ondersteunend in. Neem bijvoorbeeld  het 

lezen. Dit wordt regelmatig zo georganiseerd dat kinderen uit verschil-

lende groepen bij elkaar zitten. Nog zo’n voorbeeld is het buitenspelen 

tijdens de middagpauze. Dat doen we met de hele school op hetzelfde 

moment. Jongere en oudere kinderen kunnen zo samen spelen.  
 

 

 

Oriënteren op de wereld 

Om goed in te spelen op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen 

worden in het moderne onderwijs steeds meer ideeën van het sociaal 

constructivisme omarmd. Volgens deze opvatting leren kinderen met 

“Met klassenbouwerhoeken leer je elkaar beter kennen met spelletjes. 

Zoals kiezen voor je favoriete vakantie en seizoen.” (jongen in groep 

8) 
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name in contextrijke situaties. Rijke leeromgevingen waarin ze niet al-

leen de leerkracht en het boek hebben als bron van kennis, maar 

waarin ook geleerd wordt via bijvoorbeeld internet, gegevensbanken, 

nieuwsgroepen, modellen en schema’s, dingen samen aanpakken, iets 

bouwen of ontdekken in de praktijk of natuur. Zo’n leeromgeving sluit 

aan bij de persoonlijke ervaringen en interesses van de leerling. Door 

hier nieuwe opdrachten aan te koppelen construeert de leerling nieuwe 

kennis. De volgende aspecten spelen hierbij een belangrijke rol: 

✓ Het leren gaat meer vanuit de leerling zelf. 

✓ Naast het verwerven van kennis of vaardigheden is het aan anderen 

presenteren van wat een kind heeft geleerd erg belangrijk. 

✓ Coöperatief of samenwerkend leren is een belangrijke werkvorm.  

✓ Kennis en informatie is overal te halen, maar niet alle leerlingen le-

ren uit hetzelfde boek of kiezen voor dezelfde aanpak. Er wordt 

volop gebruik gemaakt van de nieuwe media zoals computers, 

beeldmateriaal en internet maar ook interviews of historische 

bronnen pakken we er bij. 

✓ De leerkracht heeft een coachende rol in het proces maar geeft ook 

nog klassikaal uitleg. 
 

 

 

Dit alles samen heet bij ons wereldoriëntatie. We werken daarbij een 

enkele keer door de hele school binnen een project met een bepaald 

thema. Soms wordt tijdens zo’n project gewerkt voor een goed doel. 

In een project, of projectmatige aanpak, komen allerlei leerdoelen sa-

men. Het gaat er niet alleen om kennis van de wereld, maar ook om 

het toepassen van taal en rekenen en om het verwerken van informa-

tie. 

Een voorbeeld:  Een interview met een politieagent waarbij verkeers-

cijfers genoemd worden, wordt samen met een medeleerling in een 

verslag uitgewerkt en later door middel van een nagespeeld interview 

aan ouders gepresenteerd.  

“Bij een teaminterview was het leuk en we moesten onze slaapkamer te-

kenen. De andere uit het groepje konden dan vragen stellen. We hadden 

iedereen zijn slaapkamer laten zien op een blad” (jongen in groep 8) 
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*Leeractiviteiten hierbij: samenwerken, spreken, verhalen schrijven, 

spellen, rekenen, wereldoriëntatie en drama.  

Er is bij projecten vaak sprake van bijzondere activiteiten: gastspre-

kers, excursies, enzovoorts. Daardoor wordt de betrokkenheid en 

daarmee het leereffect nog meer verhoogd. Ouders helpen vaak mee 

door te zorgen voor vervoer, groepjes te begeleiden of zelf te vertellen 

over hun werk, een ziekte of handicap of hun manier van leven. 

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een voldoende hoeveel-

heid parate kennis opbouwen. Maar net zo belangrijk vinden we het 

dat ze leren omgaan met de informatie die op ze afkomt, of die ge-

zocht moet worden. Informatie verwerven en verwerken, dat vinden 

we essentiële vaardigheden. Niet onbelangrijk is ook dat we leerlingen 

leren de informatie te presenteren. Presenteren naar elkaar, in kleine of 

grotere groepen, maar soms ook naar de ouders en andere familieleden 

of via de website 'wereldwijd'. Je werk presenteren, is voor een leer-

ling motiverend en goed voor hun zelfvertrouwen. 
 

 
 

Cultuureducatie 

Alle basisscholen in de gemeente Rucphen hebben een gezamenlijk 

programma opgezet om de kinderen vanaf groep 1 met diverse vor-

men van cultuur in aanraking te laten komen. 

Door de jaren heen komen o.a. dans, muziek, beeldende kunst, toneel 

en regionaal erfgoed aan bod. Er worden bezoekjes gebracht aan de 

schouwburg, musea, erfgoedinstellingen. Bijvoorbeeld de Heemtuin, 

de Artotheek, het Tongerlohuys, het streekmuseum Jan uten Houte, 

een beeldentuin en nog veel meer. 

Soms komen kunstenaars naar de school om samen met de kinderen te 

dansen, te schilderen, te musiceren of een videofilm te maken. 

In 2017 gaan we -zoals het er nu uitziet- ons beleid en onze praktijk 

m.b.t. cultuureducatie nieuwe prikkels geven. Met hulp van subsidie 

Projectweek: “Het is telkens een ander onderwerp en je doet al-

leen maar leuke dingen.” (jongen in groep 6) 
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wordt deskundige begeleiding ingekocht waarmee we onze eigen des-

kundigheid vergroten en het aanbod op het gebied van muziek, dans 

en drama.  Daarnaast hebben we de beeldende vakken het vorige 

schooljaar al wat steviger neergezet. Dat bouwen we dit schooljaar 

verder uit.  

Periodeviering 

Een aantal malen per jaar treden de leerlingen op voor elkaar en voor 

de ouders. Elke groep verzorgt een presentatie op het gebied van to-

neel, dans, muziek, gedichten en/of zang. Op de schoolkalender staan 

de dagen aangegeven. 
 

 

 

 

 

Onze groepen 

De kinderen op Het Palet zitten in een jaargroep. De leerstof is hieraan 

gekoppeld. In de kleutergroep zitten de jongste en oudste kleuters bij 

elkaar. Het voordeel van zo’n combinatie is, dat de jongste veel leren 

van de oudste kleuters. Het zal duidelijk zijn dat er verschil is tussen 

het ontwikkelingsniveau van een  4-jarige en een 5-jarige kleuter. Ui-

teraard wordt hiermee terdege rekening gehouden  

Vervolgens bezoeken ze de groepen 3 tot en met 8. Ook hier zien we 

gecombineerde groepen. Komend schooljaar zijn dat weer groep 3-4, 

groep 5-6 en groep 7-8. Elk met hun eigen leerstof. Maar het spreekt 

Optreden voor heel de school en alle papa’s, mama’s, opa’s en oma’s 

vind ik spannend. We zijn best wel stoer (jongen, groep 1) 
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vanzelf dat dit model ook kansen biedt om alvast, of alsnog stof uit 

het nadere leerjaar te behandelen.   

De leerstof is onderverdeeld in blokken. Ieder blok bestaat uit: 

✓ basisleerstof, voor alle leerlingen; 

✓ herhaling voor de kinderen die de leerstof nog niet beheersen; 

✓ verrijking en verdieping voor de leerlingen die de leerstof al be-

heersen; 

o toetsen voor alle leerlingen. 

o de instructie wordt gegeven volgens het directe instructie-

model met daarbij verlengde instructie en extra instructie  
 

 
 

De eigen, kleine groep met leeftijdsgenoten draagt zonder twijfel bij 

aan het veilige gevoel wat zo noodzakelijk is voor een goed leerkli-

maat. Maar hun wereld wordt letterlijk groter. Elk kind krijgt met 

steeds meer kinderen en leerkrachten te maken. Soms verlaten de kin-

deren het eigen lokaal soms om bijvoorbeeld een leesles te volgen bij 

een andere leerkracht, samen met leerlingen uit andere groepen die op 

hetzelfde niveau lezen. De computers, stiltehoek en de speciale werk-

tafels zijn andere plekken waar onze kinderen buiten hun lokaal aan 

de slag zijn. 
 

  

Leren lezen: ”We krijgen elke nieuwe kern een nieuw leesboekje en 

een nieuw werkboekje.” (meisje in groep 3) 
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De methodes die Het Palet gebruikt 

Wanneer in het onderwijs wordt gesproken over 'methodes' kan dat 

twee dingen betekenen: 

✓ De wijze waarop het onderwijs wordt vormgegeven. 

✓ De boeken die daarbij worden gehanteerd. 

Over het eerste is hierboven al het nodige gemeld. De boeken en an-

dere materialen sluiten uiteraard aan bij onze werkwijze. Taal- en 

rekenonderwijs zijn de duidelijkste voorbeelden van vakgebieden 

waar we niet zonder een uitgever zouden willen werken. We werken 

met moderne methodes volgens hedendaagse inzichten. Ook bij het 

werken met projecten binnen wereldoriëntatie wordt gebruik gemaakt 

van allerlei methodes, zodat de leerkrachten met de nodige kennis van  

zaken te werk kunnen gaan. 

Aan het begin van ieder schooljaar houden we een informatieavond 

waarop u onder andere kennis kunt nemen van deze methodes. 
 

Het Palet geeft leerlingen huiswerk mee. We 

stimuleren daarmee de betrokkenheid van 

onze kinderen bij het onderwijs. Huiswerk 

laten maken, helpt onze kinderen een goede 

studiehouding te ontwikkelen. Leerkrachten 

geven bijvoorbeeld advies over hoe je het 

leren van een topografiekaartje aanpakt en 

hoe leerlingen hun huiswerk kunnen plan-

nen. Een spreekbeurt voorbereiden, een 

boekenbeurt houden, krantenberichtjes bespreken in de klas maar ook 

echte oefeningen zoals tafeltjes leren, sommen en taal, zijn onderdeel 

van het huiswerk.  

De kinderen in de groepen 3 en 4 krijgen incidenteel huiswerk, bij-

voorbeeld het zoeken van plaatjes of het voorbereiden van een 

spreekbeurt. Groepen 5 en 6 krijgen één keer per week huiswerk, 

groep 7 en 8 twee á drie keer. Dat kan leerwerk zijn, maar ook maak-

werk. Voor leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, 

gaat ook soms huiswerk mee, uiteraard is dit dan vooraf overlegd met 

de ouders. 
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Zorgverbreding 

Werken met taken maakt het mogelijk om binnen onze eigen groepen 

maatwerk te leveren. Wie bijvoorbeeld wat moeilijker rekenwerk aan-

kan slaat de groepsinstructie over en gaat direct aan de slag met 

zogenaamd pluswerk. Wie juist wat extra aandacht nodig heeft maakt 

speciale oefenstof en krijgt extra instructie. Meestal terwijl de rest van 

de groep zelfstandig aan het werk is. Juist omdat anderen zelfstandig 

hebben leren werken, is er tijd om leerlingen individueel of in kleine 

groepjes te begeleiden. 
 

 
 

Het herkennen van leerlingen die extra zorg nodig hebben vraagt vak-

kennis. Die kennis delen onze leerkrachten wanneer ze overleg voeren 

over de leerlingen. Als meer leerkrachten de leerling kennen, is sneller 

duidelijk of speciale zorg nodig is.  
 

Het Palet heeft een speciaal opgeleide expert die haar collega’s advi-

seert en eventueel leerlingen uit de klas haalt om specifieke zorg te 

verlenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan dyslexie, faalangst, sociale 

vaardigheden, handicaps. Deze “Interne Begeleider” (IB-er) volgt de 

leerlingen nauwgezet en adviseert en begeleidt de leerkrachten bij de 

aanpak van zorgverbreding. Wanneer een leerling hulp nodig heeft bij 

complexere leer- of gedragsproblemen, kan de intern begeleider een 

beroep doen op de orthopedagoog die in dienst is bij ons schoolbe-

stuur. Deze is betrokken bij consultaties, observaties in groepen en 

waar nodig (individueel) onderzoek. Wanneer uw kind besproken 

wordt met de orthopedagoog wordt u hiervan op de hoogte gesteld. 

Uiteraard worden ouders ook in het geval van speciale zorg tijdig op 

de hoogte gebracht. 

Per 1 augustus 2014 is ook onze school, zoals de meeste OBO-

scholen, aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onder-

wijs (SWV PO 30-02) Roosendaal, Moerdijk en omgeving. Vanuit het 

samenwerkingsverband wordt vorm gegeven aan een passende plek 

Tutor lezen: ” Is vaak leuk omdat je er heel veel van kan leren le-

zen.” (jongen in groep 4) 
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voor iedere leerling. Er is een ondersteuningsplan geschreven waarin 

het beleid is vormgegeven. Deze is te raadplegen op de website van 

het samenwerkingsverband.  

OBO heeft als bestuur een zorgplicht, 

wat betekent dat het bestuur voor iedere 

leerling op zoek gaat naar een passende 

plaats om onderwijs te volgen. Vanzelf-

sprekend zo dicht bij huis als mogelijk.  

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.po3002.nl. 

 

Het komt steeds vaker voor dat ouders –al dan niet op eigen initiatief 

– deskundigen buiten de school inschakelen. Soms komt het verzoek 

of die begeleiding onder schooltijd mag. De kinderen zijn leerplichtig 

en die leerplicht is gerelateerd aan de school. Daarom geldt: liever niet 

onder schooltijd!  Bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken. 

Hiervoor moet een verzoek worden ingediend bij de directie middels 

een speciaal daarvoor bestemd formulier. Dit is te verkrijgen bij de 

leerkracht.  

 

Het Palet is een dyslexievriendelijke school! 

Leerlingen met ernstige lees-, spellingsproblemen en of dyslexie bie-

den we  minimaal eens per week  individuele ondersteuning buiten de 

groep. Binnen de eigen groep zorgt de 

groepsleerkracht voor extra begeleiding ge-

richt op technisch lezen en/of spelling. Alle 

leerlingen, waarbij dyslexie officieel is vast-

gesteld, maken gebruik van het 

computerprogramma Kurzweil binnen het 

eigen klaslokaal en worden op deze manier 

ondersteund bij het volgen van het reguliere onderwijsaanbod.  Op 

Coöperatief werken: 

 “Bij een teaminterview was het leuk. We moesten goede eigenschap-

pen opschrijven. Je moet dan gaan staan en andere kinderen stellen 

er vragen over. Dat is heel leuk..” (meisje in groep 8) 
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deze manier bieden we deze leerlingen extra ondersteuning en kansen 

om het reguliere onderwijsaanbod zo optimaal mogelijk te kunnen 

volgen en te kunnen komen tot optimale leerprestaties.  

We volgen de leervorderingen 

We spreken van 'leerlingvolging' en bedoelen daarmee de wijze 

waarop we de vorderingen van onze leerlingen in de gaten houden. 

Regelmatig nemen we toetsen af. Uit de diverse lesmethodes, maar 

ook landelijk genormeerde leerlingvolgsystemen als die van Cito of 

Kijk!   

Overigens gaat het hierbij niet alleen over taal of rekenen. Ook voor 

bijvoorbeeld het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling be-

schikken we over instrumenten. Ook hierover vindt u op onze website 

meer informatie onder het kopje ‛zorg’. 

Het nauwgezet volgen van de ontwikkelingen van onze leerlingen 

draagt er toe bij dat we ons onderwijs optimaliseren. Zoveel mogelijk 

maatwerk voor een individuele leerling of de hele groep.  

 
 

Leervorderingen bespreken 

Er zijn vaste momenten in het jaar waarop we de vorderingen met ou-

ders/verzorgers bespreken. Het moment aan het begin van het 

schooljaar is voortaan een gesprek waar vooral ook de inbreng vanuit 

de ouders belangrijk is. We willen graag ook kijken naar het kind door 

hun ogen.  

De volgende twee vorderingengesprekken zijn steeds gebaseerd op 

een eenvoudig en duidelijk rapport. Twee keer per jaar, meestal in fe-

bruari en juli,  krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 zo’n rapport mee 

naar huis. In groep 1 is er nog geen rapport. Er zijn uiteraard wel ge-

sprekken. 

Zelfstandig werken: ”Als we takentijd hebben werken we met het 

takenboekje en de matrix, daar staat alles op wat we moeten ma-

ken. dat is wel zo gemakkelijk.” (meisje in groep 8) 
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Op het rapport wordt de ontwikkeling van de leerling duidelijk in 

beeld gebracht. Naast bevindingen op het gebied van de sociaal-emoti-

onele ontwikkeling en de gemiddeldes van allerlei methodetoetsen 

worden ook de resultaten van de laatst afgenomen relevante leerling-

volgtoetsen weergegeven.  

Ouders hebben voorafgaande aan of tijdens zo’n vorderingengesprek 

vaak de gelegenheid schriften en werkjes van hun zoon/dochter te be-

kijken. Overigens kunt u het hele jaar door een afspraak maken om 

zaken te bespreken. We doen het tenslotte samen. 

In de loop van groep 2 wordt bekeken of de doorgaande ontwikkeling 

van het kind past bij de eisen die gesteld gaan worden in groep 3, of 

dat het kind vanwege zijn ontwikkeling wellicht beter gebaat zou zijn 

bij een extra jaar in de kleutergroep. Soms zijn de kinderen nog erg 

gericht op spelen en zou bij een overgang naar groep 3 een door-

gaande ontwikkeling in hun sociaal-emotionele ontwikkeling niet 

goed verlopen. Er kan ook sprake zijn van specifieke ontwikkelings-

problemen. Ook bij kleuters, die jarig zijn in de maanden okt-nov-dec, 

de zgn. najaarskinderen, bekijken we per leerling of korter verblijf in 

de kleutergroep gewenst is. De voortgang in de ontwikkeling is dus 

bepalend, niet de ka-

lenderleeftijd.  

 

Een enkele keer komt 

het voor dat ouders en 

school van mening ver-

schillen wat betreft de 

voortgang van een 

kind. De ononderbro-

ken leerlijn en de 

kwaliteit van het onder-

wijs zijn hier in het 

geding.  

In een dergelijke situatie neemt de directeur van de school, uiteraard 

in samenspraak met de leerkracht(en), het besluit of een kind naar de 

volgende groep gaat. Zie ook de wet: WPO art.8, art. 10 en art.29.  
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Na de basisschool 

Ouders en kinderen kunnen zich op verschillende scholen van het 

voortgezet onderwijs (VO) oriënteren door het bezoeken van open da-

gen.  

In het overleg tussen het basisonderwijs en het voort-

gezet onderwijs in de regio is afgesproken dat bij alle 

leerlingen in groep 8 de NIO wordt afgenomen. Dit is 

een klassikale intelligentietest. Mede op grond van 

deze uitslag wordt een schoolkeuze-advies geformu-

leerd. De aansturing van de afname gebeurt door 

onze eigen orthopedagoog. De uitslag van deze test 

wordt door de leerkracht met u besproken.   

De school baseert haar advies op de gehele schoolloopbaan van uw 

kind.  Dit schooladvies wordt besproken meestal in maart besproken. 

Hierbij is de leerling ook aanwezig. Het schooladvies komt tot stand  

in overleg met de intern begeleider, de leerkracht van groep 7 en 8 en 

de directeur.  

Deze adviezen samen vormen de basis voor een verantwoorde keuze 

ten aanzien van het vervolgonderwijs. 

 

 

 

Nadat voor de ouders vaststaat naar welk type van voortgezet onder-

wijs het kind gaat, kiezen zij samen de school. De aanmelding bij de 

”Groep 8 gaat na de zomervakantie naar de middelbare school. Dan 

krijg je ook nieuwe vakken zoals, koken. Ik heb er heel veel zin in.” 

(meisje in groep 8) 
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nieuwe school gebeurt voor de Rucphense school en de Roosendaalse 

scholen door de ouders. Scholen in andere plaatsen hanteren dezelfde 

of een andere aanmeldprocedure, die door de leerkracht aan de ouders 

kenbaar wordt gemaakt. De aanmelddata worden u tijdig gemeld. De 

leerlingen moeten eind maart aangemeld zijn. Voor nadere inlichtin-

gen kunt u terecht bij de leerkracht van groep 8. 

Waar voorheen over “de citotoets” werd gesproken, hebben we het nu 

over de eindtoets basisonderwijs. Dit omdat het moment van afname 

is verschoven naar april. En omdat er ook andere uitgevers dan Cito 

een eindtoets aanbieden. Het Palet koos voor de eindtoets van ICE (de 

IEP-toets). In de loop van schooljaar 16-17 werd dit geëvalueerd. 

Deze toets blijven we vanwege de goede ervaringen ook de komende 

jaren gebruiken.  

De eindtoets heeft alleen invloed op de keuze voor vervolgonderwijs 

als hij duidelijk hoger uitvalt dan het schooladvies.  
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Onze kwaliteit 
In dit hoofdstuk leest u hoe Het Palet zorgt dat het onderwijs voldoet 

aan de wettelijke normen en hoe we toetsen hoe onze kinderen het 

doen in vergelijking met soortgelijke scholen. In het schoolplan leg-

gen we vast hoe ons onderwijs zich de komende vier jaren gaat 

ontwikkelen. In dit hoofdstuk staat een samenvatting van de plannen 

voor het komende jaar. 

Een kwaliteitssysteem 

Kwaliteit heeft alles te maken met het maken en nakomen van afspra-

ken. We hanteren daarvoor het kwaliteitssysteem 'Werken met 

Kwaliteit'. 

Het valt niet mee de resultaten van een school in 

cijfers uit te drukken. Hoe meet je immers het ple-

zier dat kinderen in school en leren hebben, hoe 

meet je de sociale vaardigheden van kinderen en de 

sociaal-emotionele ontwikkeling? De kwaliteit van 

een school valt nauwelijks objectief te meten aan de 

resultaten van een eindtoets basisonderwijs. Ieder 

jaar hebben we namelijk te maken met een andere 

groep leerlingen. Steeds met hun eigen talenten en 

beperkingen. 

Maar uiteraard doet Het Palet er alles aan op het 

rendement van haar onderwijs zo hoog mogelijk te 

krijgen en houden. De eerder genoemde leerlingvol-

ging biedt zicht op de leerresultaten en is daarom een heel belangrijk 

kwaliteitsinstrument. Sleutelbegrippen zijn verder effectief onderwij-

zen, klassenmanagement en na- en bijscholing. 

Ons onderwijs legt een stevige basis voor het volgen van aansluitend 

voortgezet onderwijs. Om een goede aansluiting te realiseren hebben 

we contact met scholen voor het voortgezet onderwijs. Studieresulta-

ten van oud-leerlingen worden ons toegezonden; met name de 

vorderingen in de eerste twee jaar voortgezet onderwijs zijn voor ons 

een graadmeter voor onze advisering in groep 8. Bovendien is er over-

leg met de brugklascoördinatoren van het voortgezet onderwijs. 
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Onze resultaten 

We nemen elk jaar bij alle leerlingen in groep 8 de eindtoets af. Het 

individuele resultaat bepaalt niet meer, zoals in het verleden, toelating 

tot voortgezet onderwijs. De toets is voor de school echter wel een be-

langrijke graadmeter voor het gegeven onderwijs. Hieronder de 

resultaten van de afgelopen drie jaar, vergeleken met de gemiddelden 

van alle deelnemende scholen die te vergelijken zijn met Het Palet. 

Vanwege het overgaan op de IEP-eindtoets ziet het er wat anders uit 

dan voorheen, maar zoals u ziet scoren we weer boven het landelijk 

gemiddelde.  
 

 Gemiddelde  

landelijk 

Gemiddelde  

Het Palet 

Totaal in standaardscore 2017 78 79 

Totaal in standaardscore 2016 534,2 535,3 

Totaal in standaardscore 2015 534,6 534,8 

* Met ingang van  schooljaar 2016-2017 wordt gewerkt met een andere toets, de IEP-toets.  

De tabel laat de ongecorrigeerde scores van Het Palet zien, vergeleken 

met basisscholen in een soortgelijke wijk met een soortgelijke groep 

leerlingen. Vooral in een wat kleinere groep kunnen de scores van één 

leerling een aanzienlijk effect hebben op het gemiddelde.  

Voor wie dat interessant vindt geven we hieronder weer waar onze 

groep 8 leerlingen na schooljaar 2016-2017 naar uitstroomden: 

Naar onderwijstype:   Naar school:  

VWO 2  Munnickenheide College 6 

Havo/VWO   KSE 4 

Havo 2  Jan Tinbergen College  

Vmbo(t)/Havo   Gertrudis College 1 

Vmbo(t) 5  Norbertus College  
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vmbo 4  Markland College  

Praktijkonderwijs   Rotonde 1 

anders   Michaël College 1 

Totaal 13  Totaal 13 

 

Meten is weten 

Een andere manier om de kwaliteit van een school te meten is de be-

vindingen van leerlingen en hun ouders opvragen. Eens in de vier jaar 

houdt Het Palet daarom een tevredenheidsonderzoek. Het laatste on-

derzoek vond plaats in april 2014. In dit onderzoek werden alle ouders 

en leerkrachten en ook kinderen van de groepen 5 t/m 8 bevraagd.  

De resultaten van dit schooltevredenheidsonderzoek: 

Ouders gaven de school een 7,63  

Onze leerlingen scoren Het Palet zelfs met een 8,05. 

Zaken die we ten opzichte van de afgelopen vier jaren beter in beeld 

gaan brengen en aan het verbeteren zijn: 

- Aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling 

- Informatievoorziening over het kind 

- Meer aandacht voor kinderen die iets meer aankunnen 

- Werkdruk onder het personeel 

- Continuïteit in het team van leerkrachten 

- Hoe om te gaan met pesten 

- Actueler wereldoriëntatie-onderwijs 

- Doorgaande lijn bij kunst- en gymonderwijs 

- Het overblijven 

De conclusies werden meegenomen in het schoolbeleidsplan wat rich-

ting geeft voor de komende vijf jaar. Eén en ander kan ook direct al 

aandachtspunten opleveren die aanleiding zijn voor actie. Dit wordt 

via onze nieuwsbrief gecommuniceerd met de ouders. 

Natuurlijk is het beoordelen van de kwaliteit van de school ook een 

zaak van deskundigen. Een van de redenen om ons aan te sluiten bij 
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de daltonvereniging was dat we daarmee ook aan hun kwaliteitscon-

troles worden onderworpen. 

Elke vijf jaar bezoekt een visitatiecommissie de school en schrijft haar 

oordeel in een visitatieverslag. De eerste visitatie vond juni 2010 

plaats, met positief gevolg: de afgelopen vijf jaar, mocht de school 

zich “daltonschool” noemen. En opnieuw werd de licentie verleend. 

Wederom voor vijf jaar. 

Een soortgelijke werkwijze wordt 

gevolgd door de inspectie van onder-

wijs. Deze werkt echter niet in 

opdracht van de school zelf, maar 

van de minister van Onderwijs. Zo-

wel de inspecteur als de dalton-

visitatiecommissie beoordelen de 

school aan de hand van vastgestelde 

normen. In maart 2014 werden we 

weer bezocht door een tweetal in-

specteurs. De school blijft haar 

basisarrangement behouden. Uiter-

aard zijn er na zo’n 

kwaliteitsonderzoek weer een aantal 

verbeterpunten om aan te werken. 

Het verslag van het laatste inspectie-

bezoek is steeds te vinden op de 

website van de schoolinspectie: 

www.onderwijsinspectie.nl  
 

 

 

 

 

 

                  

“Ik hou van het speelhuisje, met de glijbaan, die vind ik het leuk-

ste.” (jongen in groep 2) 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Onderwijskundige ontwikkeling 2017-2018 

Visie: In 2015 werd gestart met een nieuw schoolplan. Het geeft rich-

ting aan de school tot het volgende schoolplan in 2019. Onze visie op 

onderwijs wordt grotendeels ingekleurd door ons dalton zijn. Een 

kernachtige statement, de missie, geeft het belangrijkste uitgangspunt 

weer: “Het Palet; ruimte voor leren” 

Een aantal speerpunten in die visie wordt de komende tijd nader uitge-

werkt: “De gezonde, veilige school”, de verdere ontwikkeling van 

dalton en het werken aan vaardigheden voor de 21e eeuw.  

Hierover zullen we in onze nieuwsbrieven regelmatig verslag doen. 

Bij de “keuring”, de visitatie, vanuit de Nederlandse Daltonvereniging 

medio mei 2016, kreeg Het Palet veel lof toegezwaaid. De licentie 

wordt wederom voor vijf jaar verleend. Maar ook zijn we uitgedaagd 

om de nieuwe stappen te zetten.  

Het omgaan met verschillen tussen leerlingen was altijd al belangrijk. 

Ook al vanwege het verhogen van leeropbrengsten. Wanneer we spre-

ken over leeropbrengsten hebben we het over de persoonlijke 

ontwikkeling (sociaal emotioneel) én de schoolse ontwikkeling (de 

vakken). Leerrendement was een van de redenen om voor daltonon-

derwijs te kiezen. Het omgaan met verschillen is vanwege de opdracht 

die volgt uit “Passend Onderwijs” alleen maar belangrijker geworden.  

Het Palet gaat hierbij verder op de ingeslagen weg: Nog beter leren 

kijken naar onderwijsbehoeften van kinderen. Samen met de leerling 

kijken naar zijn of haar leerdoelen en de meest effectieve manier van 

leren. Betrokkenheid van ouders is hierbij heel belangrijk! Reflectie 

en samenwerkingsvaardigheden verder ontwikkelen. Leermomenten 

voor de kinderen, maar vooral ook voor 

de leerkrachten. We verdiepen en be-

kwamen ons nog verder in handelings- 

en opbrengstgericht werken. Bijvoor-

beeld in  doelmatige leergesprekken met 

kinderen.  Dit om de mogelijkheden van 

elk kind zo goed mogelijk naar boven te 

halen.  
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Thema’s: Werken met thema’s geeft meer leerrendement en is bo-

vendien leuker leren. De nieuwe methode voor wereldoriëntatie, 

Wijzer!, biedt hiervoor veel mogelijkheden voor thematisch werken 

en actief taalgebruik. Afgelopen schooljaar kwam daar ook een 

nieuwe methode bij voor beeldende vorming: “Laat Maar Zien”.  

Inzet van computers en tablets maakt het ons mogelijk om meer met 

beeldmateriaal (films en animaties) te werken.  

Nadrukkelijk kijken we de komende tijd ook verder naar het onderdeel 

cultuureducatie. In eerste instantie werd de gemeente-subsidie niet 

toegekend. Gelukkig is het dit jaar wel toegekend. Naast vergroten 

van de aandacht voor beeldend werken, willen we hiermee ook dans, 

muziek en drama wat steviger neerzetten. 

In de bovenbouw werd afgelopen schooljaar een nieuwe methode voor 

Engels ingevoerd. Maar ook in de overige groepen zullen we hier ze-

ker enige aandacht aan schenken. 

Ouderbetrokkenheid gaat nog meer aandacht krijgen. Omdat ou-

ders veel kunnen betekenen in de praktische zin; zonder ouderhulp 

kan een school niet goed draaien.  

Maar ook omdat het voor de leerresultaten belangrijk is dat ouders 

goed betrokken blijven bij het lerende kind. Dat betekent dat u vaker 

zult worden uitgenodigd wanneer we over uw kind spreken met des-

kundigen. Bijvoorbeeld wanneer we een orthopedagoog consulteren of 

over uw kind in het ondersteuningsteam advies inwinnen. 

Kwaliteitsbewaking is essentieel. Ons systeem van zelfevaluatie is 

aangepast aan de eisen van deze tijd. Het geeft richting aan de school-

ontwikkeling, maar ook aan persoonlijke ontwikkeling van 

individuele leerkrachten. We stappen binnenkort ook over op een an-

der administratiesysteem, dit wordt ook ingezet bij het opstellen van 

de rapporten. Met de medezeggenschapsraad wordt de kwaliteit regel-

matig besproken. Af en toe zullen we ook in onze ouderbrief “Het 

Kwastje” hier aandacht aan besteden.  

 

“Werken op de computer:  het is de leukste op de hele school.” 

(meisje in groep 4) 
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Onze ouders 
Ouders spelen een belangrijke rol binnen onze school. Ze denken mee 

over de inhoud en organisatie door hun inbreng in de ouderraad of de 

medezeggenschapsraad. Sommige ouders zijn actief in de klassen, an-

deren steken bij activiteiten een helpende hand toe. In dit hoofdstuk 

leest u verder ook waar u als ouder/verzorger terecht kunt als u een 

klacht heeft.  

 

Contact tussen ouders / verzorgers en de school.  

Op Het Palet hechten we veel belang aan een goede samenwerking 

tussen school, leerkrachten en ouders. Een goed contact tussen school 

en thuis is heel belangrijk en bevordert het welbevinden van uw kind.  

Heeft u vragen, opmerkingen of informatie die ook voor ons belang-

rijk zijn, kom dan gerust binnen lopen. Wij stellen het op prijs als u 

ons van belangrijke gebeurtenissen op de hoogte houdt. Wij hechten 

veel waarde aan een goed contact tussen school en gezin. 

Blijf met uw vragen niet buiten de poort staan, maar kom het school-

plein op of het gebouw binnen om het te vragen of uw hart te luchten. 

Als we op de hoogte zijn, kunnen we het probleem meestal oplossen, 

uitleggen of er in ie-

der geval rekening 

mee houden. 

Eenmaal per jaar is 

er aan het begin van 

schooljaar een infor-

matieavond voor  

alle ouders. De on-

derwijsplannen voor 

het komende school-

jaar worden 

uitgelegd en speci-

fieke 

klasseninformatie, 
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zoals werkwijze, regels en gebruik van leermiddelen komen aan bod. 

Bovendien is er gelegenheid om het lesmateriaal en de boeken te be-

kijken. Tevens is er gelegenheid voor andere partijen om voorlichting 

te geven. Het CJG maakte hier bijvoorbeeld de afgelopen jaren graag 

gebruik van. Soms zullen we die avonden samen met de Sint Marti-

nusschool en/of organisaties voor kinderopvang organiseren. 

Tijdens deze avond kan er best een ‘praatje’ gemaakt worden met de 

leerkrachten, maar het is niet de bedoeling om op deze avond speci-

fieke problemen van een kind te bespreken. Daarvoor kan beter een 

nadere afspraak gemaakt worden. 

Kort na deze avond is er ook een moment dat we met de ouders in ge-

sprek gaan over hun kind. We laten hierbij ook nadrukkelijk de ouders 

aan het woord. Aan de hand van een praatpapier verkennen we de mo-

gelijkheden, beperkingen en ontwikkeling van hun kind.  

Verder is er een Open Deur Ochtend, die wordt gehouden op de lande-

lijke Dalton dag in maart. De bedoeling is, dat ouders van huidige en 

evt. toekomstige leerlingen en eventuele andere belangstellenden 

(bijv. opa’s en oma’s) de school bezoeken om in de verschillende 

klassen te kijken terwijl de lessen aan de gang zijn. Enkele leerlingen 

treden dan op als “ambassadeur”. 

Naast de twee rapportgesprekken kunnen zowel ouders als leerkrach-

ten het initiatief nemen tot andere gesprekken. Zeker wanneer er wat 

meer zorg is. Soms wordt de zorgverbreding voor zo’n kind zelfs met 

een externe deskundige besproken. Vaak zullen ouders hierbij aanwe-

zig zijn.  

Op of kort na elke eerste woensdag van de maand,  wordt onze 

nieuwsbrief, Het Kwastje verzonden naar de ouders/verzorgers van 

onze leerlingen. We gebruiken als afzender het algemene emailadres 

van de school:  info@paletrucphen.nl 

Let u er op dat dit adres als “veilig” wordt aangemerkt door uw com-

puter. Er blijft namelijk wel eens wat in een spamfilter hangen.  

We beginnen altijd met het nieuws van de school, maar daaronder 

krijgt eventueel nieuws uit de culturele hoek of vanuit de jeugdzorg 

ook aandacht. 

 

mailto:info@paletrucphen.nl
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Zie voor verder nieuws / foto’s onze website: www.paletrucphen.nl  

en onze facebookpagina, www.facebook.com/obspaletrucphen een 

“fanpage”, die is gekoppeld aan onze website. Wanneer u deze een 

duimpje geeft, krijgt u de meeste berichten die op onze website ver-

schijnen thuis in beeld. Een aanrader dus. 

Aan het begin van elk schooljaar reiken we een kalender uit. Hierop 

staan naast de belangrijkste schoolactiviteiten ook nog extra wetens-

waardigheden over de school. En verder kunt u uiteraard deze 

schoolgids steeds raadplegen op onze website. 
 

          

Ouderparticipatie 

Ouderparticipatie is een mooi woord voor de ondersteunende rol die 

ouders op onze school spelen. Dat kan op verschillende manieren. 

Elke klas heeft een klassenouder die de hulp van  andere ouders kan 

inroepen voor activiteiten zoals bv. vieringen, sportdag, vervoer enz. 

Ook kunnen ouders van onze leerlingen participeren bij het lezen, 

knutselen of computergebruik. Werkzaamheden waarbij ouders assis-

teren bij het onderwijs vinden plaats onder verantwoordelijkheid van 

de groepsleerkracht.  

http://www.paletrucphen.nl/
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De klassenouder is de contactpersoon voor ouderhulp in de groep. Hij 

of zij beschikt over alle mailadressen van de ouders van de groep om 

de communicatie zo vlot mogelijk te laten verlopen. In overleg met de 

leerkracht worden dan de hulpouders ingezet. Een belangrijke taak is 

bijvoorbeeld het regelen van 'taxivervoer' bij allerlei evenementen. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van hulpouders, die conform de gel-

dende afspraken (zoals gordels en een inzittendenverzekering) 

kinderen vervoeren in hun eigen auto. 

Oudervereniging en Medezeggenschapsraad 

Ouders kunnen, als ze dat willen, zich breder inzetten voor de kwali-

teit van ons onderwijs. Bijvoorbeeld door het organiseren van allerlei 

activiteiten (ouderraad) of het meebepalen van het beleid van de 

school (medezeggenschapsraad). Ook is er een ouder die zitting heeft 

in de verkeerscommissie. Dank zij deze commissie heeft onze school 

het Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL) behaald.  

Van bovenstaande activiteiten vindt u op onze website meer informa-

tie. 

Oudervereniging  

Ouders en verzorgers van onze leer-

lingen zijn lid van de 

oudervereniging. Het dagelijks be-

stuur van die oudervereniging, de 

ouderraad (OR), helpt bij het organi-

seren van activiteiten en festiviteiten 

voor onze kinderen. 

De ouderraad int de vrijwillige ouder-

bijdrage van de ouders/verzorgers. De 

medezeggenschapsraad stelt die bij-

drage in overleg met de ouderraad 

steeds vast. Voor komend schooljaar 

is de ouderbijdrage € 25,00 per kind. 

Dit is inclusief een klein bedrag voor het collectief regelen van een ca-

deautje voor de leerkrachten bij verjaardagen en andere bijzondere 
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gelegenheden. Voor een cadeautje apart geld inzamelen door de ou-

ders of kinderen is dus niet meer nodig. Een tekening of een 

knutselwerkje mag natuurlijk wel.  

Voor kinderen die niet het hele schooljaar op school zitten, bestaat een 

speciale regeling. Aan hen 

wordt een bijdrage van € 2,50 

per maand gevraagd.  

De school en de ouderraad or-

ganiseren met het geld van de 

ouderbijdragen activiteiten die 

anders op deze wijze niet mo-

gelijk zouden zijn. Denk aan 

de vieringen van Kerst, Sinter-

klaas en Carnaval of een 

activiteit in de Kinderboeken-

week. De bijdrage is vrijwillig. 

Maar niet betalen betekent dat uw kind niet kan deelnemen aan de ac-

tiviteiten. Omdat er wel een onderwijsplicht is, betekent dit dat het 

kind die dag gewoon naar school gaat en niet deelneemt en/of geen ca-

deautje krijgt.  Daarnaast wordt voor de schoolreis in groep 1 t/m 7 

een bijdrage van € 25 euro gevraagd en vragen we voor het afscheids-

kamp in groep 8 een bedrag van € 35,-.  

Uiteraard kan zich situatie voordoen waarin betaling lastig is. Een ge-

sprek met de directeur kan dan nodig zijn. Of contact met 

hulpinstanties als Stichting leergeld. Het adres en een beschrijving van 

hun werkwijze vindt u achterin deze gids. 

Tijdens de info-inloopavond aan het begin van het schooljaar doet de 

OR verslag van haar activiteiten en legt rekening en verantwoording 

af over de besteding van de ouderbijdragen. Ook nieuwe bestuursle-

den worden eventueel tijdens deze vergadering gekozen. Uittredende 

bestuursleden dragen het stafje dan over. Ouders die zich willen aan-

melden kunnen via een van de leden (zie overzicht op onze website), 

aangeven dat zij zich op die manier extra willen inzetten voor onze 

kinderen. Alle ouders ontvangen een uitnodiging voor deze algemene 

informatieavond. 
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Medezeggenschapsraad         

Iedere basisschool heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit is een 

officieel inspraakorgaan, enigszins vergelijkbaar met een onderne-

mingsraad. In de MR hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting. 

De directeur spreekt in de MR namens het schoolbestuur.   

MR-vergaderingen zijn openbaar. Per schooljaar vergadert de MR ze-

ven keer. De data van deze vergaderingen worden bekend gemaakt via 

de schoolkalender en de website. De agenda en het verslag van de ver-

gaderingen vindt u steeds op de website van de school. Tijdens deze 

vergaderingen worden allerlei zaken besproken die te maken hebben 

met het beleid van de school.  

De MR adviseert o.a. over het formatieplan (hoeveel groepen er gefor-

meerd worden) en over de planning van de vakanties en vrije dagen. 

Ook het schoolplan komt aan bod. In dit plan worden doelstellingen 

vastgelegd waaraan het onderwijs op onze school moet voldoen en 

hoe de school dit wil bereiken.  
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Rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in een reglement dat 

ter inzage ligt op school. Leden van de MR hebben een zittingsduur 

van 3 jaar. Daarna kunnen zij zich herkiesbaar stellen. Als er een lid 

moet aftreden dan wordt dit in de nieuwsbrief aangegeven en komt er 

een aparte oproep voor de werving van nieuwe kandidaten. 

Met vragen en opmerkingen over het beleid op school kan elke ou-

der/verzorger bij de  MR terecht. U vindt de namen van de leden van 

de medezeggenschapsraad achterin deze gids en op onze website. Het 

emailadres van de secretaris van de MR vindt u in deze namenlijst en 

op het prikbord bij onze entree. 

Voor de openbare basisscho-

len onder ons schoolbestuur is 

er een overkoepelende MR, 

de gemeenschappelijke mede-

zeggenschapsraad. De GMR 

heeft rechten en plichten als 

een MR, maar dan (alleen) 

over kwesties die al deze 

openbare scholen aangaan.  

 

 

Ons personeel 
Dit hoofdstuk gaat over ons personeel. Betrokken leerkrachten en on-

derwijsondersteuners die binnen Het Palet voor uw kinderen zorgen. 

Het Palet is een kleine school met een klein team. De meesten perso-

neelsleden zijn groepsleerkracht. De directeur geeft leiding aan dit 

team. Hij is vier dagen per week aan de school verbonden.  

Verder is er een geschoolde intern begeleider twee dagen per week op 

Het Palet. De namen en contactgegevens van ons personeel vindt u 

achterin deze gids. 

In het kader van nascholing neemt het team van Het Palet regelmatig 

collectief deel aan cursussen. Verder wordt er door verschillende leer-

krachten aan individuele deskundigheidsontwikkeling gewerkt.  

Het grootste deel van het teamleden is gecertificeerd daltonleerkracht. 
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Enkelen volgen nog de daltonopleiding of starten daar komend 

schooljaar mee. Er zijn ook verschillende geschoolde bedrijfshulpver-

leners.  

 

 

“mix en ruil” 

Een van de coöperatieve werk-
vormen die veel wordt gedaan. 

Zelfs al in de kleutergroep. 

In het kader van passend onderwijs nemen we deel aan de 1-zorgroute 

om de kwaliteit van het onderwijs verder te vergroten en de leerstof 

zoveel en zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoefte 

van de leerling (passend onderwijs). 

Naast leraren zijn er tegenwoordig ook leidsters van de buitenschoolse 

opvang en een kinderdagverblijf binnen de school te vinden. Formeel 

vallen deze leidsters onder een andere organisaties: respectievelijk 

Blitz4Kidz (bso) en NIKKIDS (kdv). Er is sprake van afstemming en 

overleg. De daltonaanpak proberen we in het hele gebouw, met alle 

medewerkers vorm te geven.  

Studenten van de PABO of SPW kunnen op Het Palet de nodige erva-

ring opdoen. Zij lopen dan stage in diverse groepen. De 

verantwoordelijkheid voor de groep blijft altijd bij de groepsleer-

kracht. Het Palet biedt daarnaast incidenteel ook op verschillende 

niveaus stageplaatsen voor andere opleidingen aan.  

 

 

 

 

Leerstrategie: “Ik vind mix en match de leukste strategie.” (jongen 

in groep 6) 
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Onze afspraken 
Een school kan net als een huisgezin niet zonder afspraken en regels. 

In dit hoofdstuk vindt u de afspraken en regels van Het Palet. Van 

leerplichtwet tot het fietsverbod op het schoolplein. En van regels 

rond verzuim tot dat we graag hebben dat kinderen alleen op gezonde 

dingen trakteren. Lestijden, vakanties, adressen? U vindt ze hier. 

 

Aanmelding (en afmelding) 

Als u als ouder of verzorger een leerling wilt inschrijven, doet u dat 

bij de schoolleiding. Geadviseerd wordt vooraf de informatie op onze 

website en in deze gids goed ter harte te nemen. 

U maakt een afspraak met de directeur voor een wederzijds oriënte-

rend gesprek. Daarna kunt u het aanmeldingsformulier invullen dat u 

na dat gesprek ontvangt of opvraagt. 

Voor leerlingen met een handicap of bijzondere stoornis geldt een bij-

zondere toelatingsprocedure. Voor hen kijken we van geval tot geval 

of we passend onderwijs kunnen bieden.  

De procedure hierbij is voor alle scholen onder ons bestuur dezelfde 

en is te vinden op onze website.  

 

Kinderen moeten minimaal vier jaar oud zijn om te worden toegelaten 

tot Het Palet. Om hen alvast te laten wennen, zijn ze vanaf drie jaar en 

tien maanden oud een paar keer onze gast. De gastperiode is bij ons 

bepaald op vier dagdelen. U maakt met de groepsleerkracht hiervoor 

nadere afspraken. 

Wijziging van adres, e-mail of telefoonnummer verzoeken we u zo 

spoedig mogelijk aan de directeur doorgeven. Dat voorkomt moeilijk-

heden bij het contact tussen school en ouders. Voor noodgevallen 
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willen we graag voor elk kind waarvan de ouders-verzorgers niet altijd 

thuis zijn een of meer extra telefoonnummers doorkrijgen. Hierom zal 

de school jaarlijks aan u vragen om de gegevens zoals ze in onze ad-

ministratie bekend zijn te controleren. Geeft u alle relevante gegevens 

en wijzigingen in de gezinssituatie zelf ook op tijd door ? 

 

Het  komt regelmatig voor dat de school wordt geconfronteerd met ge-

broken gezinnen. Ons beleid aangaande deze problematiek staat onder 

het kopje “ouderlijk informatierecht” op onze website.  

Wij gaan er in het geval van gescheiden ouders van uit dat we tijdig 

van de gewijzigde gezinssituatie op de hoogte worden gebracht. Dit 

om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de emoties die hiermee 

gepaard gaan, zowel van ouders als van kind(eren). Het is voor de 

school verder van belang om te weten wie het kind verzorgt, wie het 

kind ziek meldt, wie verlof aanvraagt en met wie de school in bijzon-

dere gevallen contact moet opnemen.  

De ouder die belast is met het ouderlijk gezag zal de andere ouder op  

de hoogte houden van gewichtige aangelegenheden die het kind be-

treffen ( artikel 1: 377 b Burgerlijk Wetboek). Gegevens over de 

schoolloopbaan van het kind moeten dus aan de met het gezag belaste 

ouder doorgegeven worden. Helaas is dit niet altijd  mogelijk. Om er 

als school voor te zorgen dat beide ouders voorzien worden van infor-

matie over hun kind bestaat de mogelijkheid voor extra 

informatievoorziening. In een dergelijk geval kan  de  betreffende  ou-

der het beste aan het begin van het schooljaar, of zo snel mogelijk  na 

een scheidingsuitspraak, contact opnemen met de school om  afspra-

ken te maken over de informatieverstrekking. De  schriftelijke  

informatie kan dan toegestuurd worden.  
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Ook  op  de  website  van  onze  school  is  natuurlijk  veel  informatie  

te  vinden (activiteiten, schoolgids, data oudergesprekken e.d. 

Om de informatieverstrekking overigens zo eenduidig mogelijk te la-

ten zijn, houden we -wanneer dit mogelijk is-  de 

vorderingengesprekken gelijktijdig met beide ouders. De gesprekken 

op school zullen eventueel gevoerd worden in het bijzijn van een lid 

van de directie om zo te voorkomen dat de groepsleerkracht in het 

conflict van de ouders betrokken  wordt.  Tijdstip  van  het  gesprek  is  

dan  ook  altijd  kort  na  afloop  van  de lessen.  

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen 

aan school, als er  bijvoorbeeld  sprake  is  van  wijzingen  betreffende  

gezag,  omgangsregeling, informatieverstrekking  of  adresgegevens.  

Zij  moeten  de  school  hiervan  dus  uit zichzelf op de hoogte stellen.  

Verlofaanvragen  kunnen  worden  gedaan  door  de  ouder  bij  wie  

het  kind  in  huis woont. Ouders bij wie het kind niet in huis woont, 

kunnen alleen een verlofaanvraag indienen  met  schriftelijke  toe-

stemming  van  de  andere  ouder.  In  geval  van  co ouderschap  

houdt  dit  in  dat  de  ouders  alleen  verlof  kunnen  aanvragen  voor  

de dagen dat het kind bij de betreffende ouder in huis woont. Voor de 

andere dagen kan alleen verlof aangevraagd worden met schriftelijke 

toestemming van de andere ouder. Ouders die geen ouderlijk gezag 

hebben kunnen geen verlof aanvragen.  

NB.:  Elders  in  deze  schoolgids  vindt  u  de  namen  van  de  con-

tactpersoon  van  de school, als ook van de vertrouwenspersonen van 

de Stichting, waar u terecht kunt in geval u een klacht heeft over de 

informatieverstrekking door de school. 
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Wanneer kinderen tussentijds de school verlaten, stellen we een ge-

sprek op prijs. Het geeft ons mogelijk aanknopingspunten om het 

onderwijs te verbeteren. Het Palet stelt dan voor de nieuwe school een 

onderwijskundig rapport op. Dat maakt de instap daar een beetje ge-

makkelijker.  

Leerlingen worden in principe niet geschorst, tenzij zij inbreuk maken 

op het recht van hun medeleerlingen op een ongestoorde en veilig on-

derwijsomgeving. Een time-out of schorsing kan opgelegd worden om 

het onderzoek naar een eventuele terugkeer of een definitieve verwij-

dering mogelijk te maken. Een definitieve verwijdering zonder 

voorafgaande inschrijving bij een andere onderwijsinstelling vindt pas 

plaats indien er aantoonbaar, zonder succes gedurende een periode van 

acht weken is gezocht naar een passende oplossing van de schorsing 

of overstap naar een andere school.  

 

De klachtenregeling 

Soms zijn ouders en school het niet eens met elkaar. U bent dan onte-

vreden of sterker nog: u hebt een klacht. Op Het Palet geldt een 

klachtenprocedure, opgesteld conform de geldende landelijke richtlij-

nen. Een klacht dient binnen de in deze klachtenprocedure gestelde 

periode te worden ingediend. Indien gewenst kunt u deze procedure 

bij de school opvragen.  

Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toe-

passing van maatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van 

de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, 

agressie, geweld of pesten. Bij een zedenmisdrijf of een “hands-on-de-

lict”, gepleegd door een medewerker van de school of een ander 

persoon binnen de school, is er een wettelijke aangifteplicht voor het 

bestuur en voor het personeel geldt een meldplicht.   
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Het uitgangspunt bij de behandeling van een klacht is dat zowel klager 

als verweerder serieus worden genomen en dat getracht wordt tot een 

voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. Hoor en weder-

hoor, vertrouwelijkheid en correcte informatievoorziening zijn hierbij 

van essentieel belang.  

De klachtenregeling is bedoeld voor een (ex)leerling, dan wel 

zijn/haar ouder/verzorger/voogd, een lid van het personeel, een lid van 

de (algemene)directie of het bevoegd gezag, een vrijwilliger die werk-

zaamheden verricht voor de school alsmede een persoon die 

anderszins deel uitmaakt van de school. 

De klacht kan op een van de volgende manieren worden afgehandeld:  

Groepsleerkracht: Meestal betreft de klacht uw kind of een situatie 

binnen de groep. De klacht hoort dan thuis bij de (groeps)leerkracht. 

Hopelijk kan in een gesprek de klacht opgelost worden. 

De directeur: Mocht het gesprek niet tot een oplossing leiden dan kan 

ook gesproken worden met de directeur. De directeur past hoor en we-

derhoor toe en stelt ouders op de hoogte van de uitslag van het 

gesprek. Indien beide partijen niet tot overeenstemming komen kan de 

directeur verwijzen naar Stichting Onderwijsgeschillen. Het reglement 

van deze landelijke klachtencommissie kunt u vinden op de website: 

www.onderwijsgeschillen.nl.  Eveneens kan verwezen worden naar de 

Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Voor nadere informatie zie 

de website: www.cgb.nl  
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Indien klager een klacht indient bij één van beide commissies, of 

beide commissies, dient de klacht eerst ontvankelijk verklaard te wor-

den. Daarna worden klager en verweerder gehoord. Tot slot wordt 

door de commissie een oordeel uitgesproken over de gegrondheid van 

de klacht en indien nodig een advies uitgebracht. Het bevoegd gezag 

dient aan te geven op welke wijze het advies uitgevoerd wordt.    

De directeur-bestuurder (bevoegd gezag): Het is ook mogelijk dat u 

gebruik maakt van de mogelijkheid om een klacht bij directeur-be-

stuurder weg te leggen, die optreedt namens het bevoegd gezag. 

Wederom zullen klager en verweerder gehoord worden en zal de di-

recteur-bestuurder trachten tot een oplossing te komen. Indien 

gewenst kan men zich rechtstreeks tot het bevoegd gezag richten. De 

contactgegevens vindt u achterin deze gids. 

Contactpersoon: Soms heeft een van de hierboven genoemde perso-

nen er behoefte aan in vertrouwen met iemand te spreken. Hiervoor 

zijn zowel interne contactpersonen als een externe vertrouwensper-

soon aangesteld. 

Een klacht kunt u (schriftelijk) indienen bij een van de contactperso-

nen binnen onze school: 

✓ Mevr. Ellen van Beek, leerkracht (0165-341945) 

✓ Vacature, we zoeken hiervoor nog een ouder  

De contactpersoon neemt kennis van de klacht en gaat in eerste instan-

tie na of de klager getracht heeft de problemen op te lossen met de 

aangeklaagde of de directeur. Voor die klachten waar betrokken par-

tijen niet tot een bevredigende oplossing zijn gekomen, verwijst de 

contactpersoon de klager uiteindelijk naar de vertrouwenspersoon of 

de landelijke klachtencommissie. De contactgegevens vindt u achterin 

deze gids. 

Vertrouwenspersoon: Ons schoolbestuur, het bevoegd gezag van de 

stichting OBO-West Brabant, heeft als vertrouwenspersoon de heer 

Johan van Gils benoemd. Zijn contactgegevens vindt u achter in deze 

gids. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplos-

sing kan worden bereikt. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de 
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verdere procedure, bijstand bij het doen van aangifte bij politie of jus-

titie, verwijzing naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en 

nazorg, het verwijzen naar de Stichting Onderwijsgeschillen.  

 

Vertrouwensinspecteur 

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrou-

wenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de 

Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school 

(ernstige) problemen voordoen op het gebied van: 

• seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven); 

• psychisch en fysiek geweld; 

• discriminatie en radicalisering. 

Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kun-

nen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal 

luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Uw melding wordt gere-

gistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. 

Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject 

naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. In 

het geval dat er een vermoeden is van seksueel misbruik (zedenmis-

drijf) dan geldt in een aantal gevallen de meld-, overleg- en 

aangifteplicht. 

 

Privacy  

De school doet er alles aan om conform de wet op de privacy te wer-

ken. De afspraken hieromtrent zijn vastgelegd in een privacy-

Energizer: ”Is heel leuk want het is een soort van spelletje en dat 

is wel leuk tussendoor...” (meisje in groep 6) 
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reglement. Dit is op onze website te vinden onder het kopje 'zorg'. 

Er zijn twee afspraken die we expliciet hier melden: 

- Ouders ontvangen graag een lijst met daarop namen, adressen en te-

lefoonnummers van klasgenootjes. Uiteraard worden geheime 

telefoonnummers niet vermeld. 

- De verschillende publicatievormen van de school worden verleven-

digd met foto’s en creatieve producten van onze leerlingen.  

Indien u bezwaar heeft tegen een foto in bijvoorbeeld de schoolgids of 

op de website van de school, of tegen vermelding van uw gegevens op 

de groepslijst, kunt u dat middels een speciaal daarvoor bestemd for-

mulier, 

verkrijgbaar 

bij de admi-

nistratie, 

schriftelijk 

kenbaar ma-

ken aan de 

directeur. 

Overigens 

gaan we er 

ook van uit 

dat wanneer u 

zelf beeldma-

teriaal 

publiceert de-

zelfde 

richtlijnen worden aangehouden, ook t.a.v. beeldmateriaal van leer-

krachten. Het is raadzaam dat u hiertoe vooraf contact met de directie 

opneemt. 

We hebben als beleid dat bij schoolactiviteiten gebruik gemaakt wordt 

van een aangewezen fotograaf. Gelieve zelf geen foto’s van andere 

kinderen dan die van uzelf te maken dus. De ouderraad verzorgt een 

online fotoalbum waar u foto’s kunt downloaden.  Op deze wijze kun-

nen we recht doen aan hierboven vermelde privacy.  
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Bijzondere activiteiten  

Elk jaar heeft onze school bijzondere activiteiten: Kinderboekenweek, 

vieringen met Kerstmis en carnaval, schoolreisjes en het schoolverla-

terskamp enzovoort. Die activiteiten kennen allemaal – naast de leuke 

kant van ‛uitje’ – een onderwijskundige kantje. Op de kalender die aan 

het begin van het schooljaar wordt uitgereikt, staan de meeste activi-

teiten vermeld. In de loop van het jaar komen daar bijvoorbeeld 

uitstapjes in het kader van vieringen of culturele vorming bij.  

Een aantal van deze activiteiten wordt mede uit een vrijwillige ouder-

bijdrage bekostigd. Zie hiervoor het hoofdstuk “oudervereniging”   

Voor de schoolreisjes en het afscheidskamp van groep 8 wordt een 

aparte bijdrage gevraagd.  

Voor wat betreft de hoogte van de bedragen verwijzen we u naar het 

hoofdstuk “Oudervereniging en Medezeggenschapsraad” 

Onze kinderen doen in principe aan alle activiteiten mee. Op dringend 

verzoek van de ouders bestaat de mogelijkheid dat een kind wordt 

vrijgesteld van deelname 

aan bepaalde activiteiten, 

bijvoorbeeld vanwege 

een geloofsovertuiging. 

Omdat er een onderwijs-

plicht geldt, zijn ze op 

die momenten gewoon 

op school. Ze krijgen 

dan verrijkingsstof aan-

geboden uit de gewone 

lessen. 

Afscheidskamp: “Kamp was erg leuk. We hadden veel plezier en de-

den leuke spelletjes.”  “Ik vond het schoolkamp super leuk. De 

spooktocht was het allerleukste! ”   (jongen en meisje in groep 8) 
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Schooltijden   

We werken op Het Palet volgens een continurooster. Dat wil zeggen 

dat kinderen ook de middagpauze op school (kosteloos) mogen door-

brengen en al om 15:00 uit zijn.  

Op woensdag zijn alle kinderen om 12:30u uit en op vrijdag zijn de 

kinderen van de groepen 1-2 vrij.  

Onze schooldeuren gaan ’s ochtends om 8:30u open. Leerlingen (en 

ouders) mogen dan naar binnen. Ze beginnen dan al rustig met een 

werkje. Er is voor ouders van groep 1-2 tot aan het belletje van 8:40u 

nog even gelegenheid om mee de klas in te gaan, en met hun kind mee 

te kijken. In groep 3 kan dat alleen nog de eerste schoolweek. Overige 

ouders kunnen aan de deur van het lokaal eventueel korte mededelin-

gen doen. Het belletje is het teken dat de lessen over een paar minuten 

gaan beginnen, de ouders verlaten dan het gebouw. 

 

De school heeft de opdracht om de lestijd zo effectief mogelijk te be-

nutten. Het is daarom zaak dat leerlingen op tijd in de les zijn. 

Kinderen die voor de 3e keer binnen een periode (van vakantie tot va-

kantie) te laat komen, krijgen als waarschuwing een brief mee. 

Wanneer het verzuim blijft wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte 

gebracht. 

We verzoeken u wanneer uw kind niet op tijd op school kan zijn of in 

geval van ziekte ons nog voor aanvang van de lessen op de hoogte te 

stellen. Wanneer we kinderen missen gaan we uit veiligheidsoverwe-

ging zelf bellen. 
 

 “In de klas zit je altijd naast een maatje. Daar doe je vaak op-

drachten mee en als je maatjes wisselt, kan je weer naast iemand 

anders zitten. Soms kan je naast iemand zitten die je niet leuk 

vindt, maar je hoeft geen vrienden te zijn. Je kunt wel aardig 

zijn” (jongen in groep 8) 
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Lestijd 

In de groepen 1 t/m 4 maken de 

leerlingen zo’n 920 lesuren. In de 

overige groepen ligt dat getal rond 

de 1000. In totaal komen we daar-

mee ruimschoots aan de verplichte 

7520 uur gemeten over de gehele 

onderwijsloopbaan. Wie het schema 

van lestijden eens in wil zien kan dit 

opvragen bij de directeur. 
 

Vakantie 

Het vakantierooster voor 2017-2018 en overzicht van de studiedagen:  

Zomervakantie 2017 17 juli t/m 28 aug. 2017 

Herfstvakantie 16 t/m 20 okt. 2017 

Kerstvakantie 25 dec. 2016 t/m 5 jan. 2018 

Voorjaarsvakantie 12 febr. t/m 16 febr. 2018 

2e Paasdag 2 apr. 2018 

Meivakantie 23 apr. t/m 4 mei 2018 

Hemelvaartsvakantie 10 en 11 mei 2018 

2e Pinksterdag 21 mei 2018 

Zomervakantie 2018 9 juli t/m 20 aug. 2018 

 

De leerkrachten hebben soms een studiedag of studiemiddag. De leer-

lingen zijn dan extra vrij. Dit schooljaar hebben alle groepen daarom 

een extra vrije dag op woensdag 22 november 2017 en woensdag 6 

december. Daarnaast is er een vrije studiemiddag op 7 juni. 

Vanwege het korte schooljaar zijn de kinderen niet vrij op de vrijdag-

middagen voor Kerst en Carnaval. Ze zijn wel vrij op de laatste 

middag van het schooljaar. 

Groep 1-2 is verder nog extra vrij op donderdag 14 juni.  
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Extra verlof   

Leerlingen kunnen niet zomaar vrij krijgen. De leerplichtwet bepaalt 

wanneer de directie extra verlof mag geven. Bijvoorbeeld voor huwe-

lijken, jubilea, begrafenissen of bij ziekte. De directie mag geen extra 

verlof verlenen buiten de reguliere vakanties en vrije dagen. Dus ook 

niet voor 1 of 2 uurtjes! 
 

 

Extra verlof vraagt u, bij voorkeur twee weken van te voren, aan via 

een standaardformulier van de administratie. De beslissing hierop 

krijgt u schriftelijk. Is er meer dan tien dagen verlof nodig, dan loopt 

het verzoek via de leerplichtambtenaar (contactgegevens, zie achterin 

deze gids). Op school is een folder over leerplichtzaken beschikbaar. 

De school meldt ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar. Te-

gen ouders / voogden / verzorgers die hun kind(eren) zonder 

toestemming van school houden, kan een proces verbaal worden opge-

maakt.  
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Bewegingsonderwijs   

Voor ons bewegingsonderwijs maken wij gebruik van de speelzaal 

(groepen 1-2 en 3-4) en de gymzaal in De Vaert (groepen 3 t/m 8).  

Later in het jaar zal de gymzaal bij d ‘Agora in gebruik genomen wor-

den. 

De gymtijden zijn dit schooljaar als volgt: 

- Maandag van 13:30 – 14:15u gymles in de Vaert met groep 5-6 

-  Maandag van 14:15 – 15:00u gymles in de Vaert met groep 5-6 

- Donderdag van 13:30 – 14:15u gymles in de Vaert met groep 3-4-5 

-  Donderdag van 14:15 – 15:00u gymles in de Vaert met groep 6-7-8 

Wanneer uw kind gymt tot 15:00u, dan 

kan hij of zij na het omkleden zelfstan-

dig naar huis, of mee naar school lopen 

met de leerkracht. Laat u de leerkracht 

het even weten wanneer uw kind mee 

naar school terug moet lopen? 

Indien uw zoon /dochter een les bewe-

gingsonderwijs om een of andere reden 

moet verzuimen is het afspraak, dat de 

leerkracht hiervan door de ouders per-

soonlijk op de hoogte gesteld wordt. 

(Een briefje mag natuurlijk ook.) In-

dien de gymspullen zijn vergeten, gymt 

de leerling niet mee en blijft de leerling 

onder toezicht van een andere leer-

kracht op school. 

Voor de groepen 1-2 geldt dat ieder kind een eigen tasje van school 

heeft gekregen. Daarin bewaren ze hun gymschoenen. 

Wie gym heeft kan sieraden, horloges e.d. beter thuis laten. Wanneer 

dergelijke spullen kapot gaan, of zoekraken, aanvaardt de school geen 

enkele aansprakelijkheid. Daarnaast doen we sieraden uit veiligheids-

overwegingen immers toch uit. 
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Als Het Palet meedoet aan een sportief toernooi waarbij we ons als 

school presenteren, krijgen de leerlingen kleding met het schoollogo te 

leen. De school doet dan de was. 

Overblijven 

Kinderen op Het Palet  blijven vanwege het continuroos-

ter allemaal over. Tussen de middag hebben ze een extra 

speelpauze. Het lunchen geschiedt in een ontspannen 

sfeer in het eigen lokaal. Kinderen brengen daarvoor zelf hun brood-

trommeltje en drinken mee. Leerkrachten houden toezicht tijdens de 

lunch en het spelen. 

Snoep en allergie  

De groepen 1 en 2 eten tijdens het ‘fruitkwartiertje’ hun meegebrachte 

fruit op en nemen daarbij wat drinken. 

De groepen 3 t/m 8 kunnen tijdens de ochtendpauze iets eten of drin-

ken. Het motto hierbij is: ‘Gezond is lekker’(koolzuurhoudende 

dranken, snoep, chips e.d. zijn niet toegestaan) 

Tijdens de lessen is overal in het schoolgebouw snoepen verboden. Bij 

verjaardagen mag getrakteerd worden, maar dan het liefst op fruit of 

iets hartigs. Ouders van kinderen met een allergie kunnen zelf iets ge-

zonds achterlaten dat hun kind wel mag hebben. Nog leuker is het 

wanneer door het trakterende kind ook met de allergie van zijn/haar 

klasgenoten rekening wordt gehouden. Aan het begin van elk school-

jaar ontvangen we graag van de ouders een actueel lijstje met 

allergieën. Hierop graag informatie over: 

✓ soort allergie of aandoening 

✓ welke voedingsproducten kunnen wel… 

✓ wat te doen als… 

Bij schoolactiviteiten wordt er door de ouderraad rekening gehouden 

met allergie. Het fijnste is het wanneer de eigen ouder hiertoe trakta-

ties aanreikt. Bijvoorbeeld door bij de leerkracht een trommeltje 

achter te laten met iets dat hun kind wel mag hebben.  
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Gedrag, kleding, dure spulletjes en speelgoed 

Op onze school geldt een gedrag- en kledingcode. Deze geldt voor 

werknemers, stagiaires en leerlingen. De door het ministerie van 

OCW uitgegeven 'leidraad kleding op scholen' is in deze code meege-

nomen.  

✓ Gedrag en kleding van leerlingen, medewerkers, stagiaires en in-

gehuurd personeel dienen tijdens school/werktijden te passen 

binnen de waarden en normen van het openbaar onderwijs, geba-

seerd op respect en waardering. 

✓ Nederlands is de voertaal binnen de school. 

✓ Kleding, welke een belemmering is voor de onderlinge commu-

nicatie, of het onmogelijk maakt de identiteit van de aanwezige 

personen vast te stellen en de veiligheid en hygiëne van betrok-

kene in gevaar brengt, is in het schoolgebouw niet toegestaan. 

Niet toegestaan zijn een gezichtsbedekkende sluier, een burka, 

een pet of een masker. 

✓ Het is niet toegestaan tijdens de lessen enige geloofsovertuiging 

uit te dragen door middel van kleding dan wel specifiek gedrag. 
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✓ Kleding, inclusief sieraden en accessoires, die grenzen van het 

fatsoen raken, aanstootgevend zijn en/of niet representatief zijn, 

zijn niet toegestaan. 

Wij vragen u de kinderen geen speelgoed 

mee naar school te laten nemen, tenzij op 

verzoek van de leerkrachten of met een 

verjaardag of Sinterklaas. Skateboard, 

rolschaatsen enzovoort mogen op het 

schoolplein niet gebruikt worden. Stepjes 

mogen mee naar school, maar moeten net 

als fietsen in de stalling. Voor de boven-

bouw maken we op vrijdag een 

uitzondering; tussen de middag zijn er 

geen jongere kinderen meer en hebben 

we letterlijk en figuurlijk meer speel-

ruimte. 

Hoepels, springtouwen en knikkers zijn 

altijd welkom.  

Naast het risico dat het stukgaat is het meebrengen van dure cadeaus, 

mobieltjes, MP3-spelers en dergelijke uit pedagogisch oogpunt niet 

wenselijk. Immers niet iedereen heeft een even brede beurs en we wil-

len 'status op basis van bezit' zeker niet aanmoedigen. Mobieltjes 

kunnen bovendien behoorlijk inbreuk maken op de privacy van ande-

ren. 

 

Mochten leerlingen toch mobieltjes bij zich hebben, dan mogen deze 

onder schooltijd niet gebruikt worden; zij dienen uit te staan. Deze re-

gel geldt ook tijdens het overblijven en alle andere activiteiten. Bij 

overtreding wordt het mobieltje in beslag genomen en pas na een ge-

sprek met de ouders teruggegeven. 

“Met zelfstandig werken gebruik je een matrix en een takenboekje. 

Op de matrix kleur je dingen af die je hebt gemaakt. Dat doe je ook 

bij de takenkaart.” (meisje in groep 8) 
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Fietsenstalling   

Bij de school is een kleine fietsenstalling. Om een te volle stalling te 

voorkomen, vragen wij u, wanneer u dicht bij school woont, uw kind 

zo min mogelijk per fiets naar school te laten gaan. Enkele belangrijke 

gedragsregels voor de fietsende leerlingen zijn: 

✓ afstappen zodra je op de stoep voor het schoolplein bent; 

✓ na het stallen de stalling direct verlaten. 

Voor eventuele schade aan de fietsen en of stepjes in de rijwielstal-

ling, is de school niet aansprakelijk.  

Aansprakelijkheid en verzekering    

Het Palet  stelt zich niet aansprakelijk voor op school zoekgeraakte 

en/of beschadigde eigendommen van leerlingen. Dit geldt dus ook 

voor fietsen in de stallingen. Geld en waardevolle zaken als camera’s 

en telefoons hebben kinderen in principe niet nodig. Indien ze die toch 

bij zich hebben is dat op eigen risico.  

De vraag of de school, onder schooltijd, altijd aansprakelijk is voor 

eventuele schade die uw kind oploopt of aan een ander toebrengt, is 

niet zomaar te beantwoorden. De re-

denering dat de school een 

schadevergoedingsplicht heeft bij alle 

voorvallen die tijdens schooltijd 

plaatsvinden, ongeacht de omstandig-

heden en de toedracht gaat niet op! 

De school heeft alleen een schadever-

goedingsplicht als er sprake is van 

een verwijtbare fout. Overal kunnen 

zich ongelukjes voordoen.  

De school is evenmin aansprakelijk 

voor schade die is ontstaan door ‘on-

rechtmatig gedrag’ van leerlingen. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om kapotte 

kleding door een stoeipartij. 
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De school stelt zich ook niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of 

beschadigde eigendommen van leerlingen.  

Het gaat bij aansprakelijkheid om de vraag, wat redelijk en billijk is, 

m.a.w. er zijn veel situaties waarin de ouders aansprakelijk zijn. In dat 

geval brengt uw eigen verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid 

(WA-verzekering) meestal uitkomst.  

Het is goed te weten dat in sommige gevallen ook de verzekering van 

de school een rol kan spelen.  

Bijvoorbeeld wanneer een valpartijtje tijdens de gymles resulteert in 

'tandschade'. Wanneer uw verzekeringsagent belt met het bestuurskan-

toor (voor contactgegevens zie achterin deze gids) gaan uw 

verzekering en de onze met elkaar aan de slag.  

De school heeft verder voor uw kind een ongevallenverzekering afge-

sloten. Deze verzekering geldt tijdens alle activiteiten welke in 

schoolverband onder leiding en verantwoordelijkheid van een leer-

kracht plaats vinden (bibliotheekbezoek, schoolreis, museumbezoek, 

excursies e.d.). Tijdens het schoolkamp geldt zelfs een 24-uurs dek-

king. De kosten van deze verzekering worden betaald uit de 

ouderbijdrage.  

 

 

Sponsoring 

Kinderen zijn een leuke doelgroep. Iedereen wil hen graag wat verko-

pen. Dat maakt ze kwetsbaar en beïnvloedbaar. Scholen zijn daarom 

bijzonder kritisch op sponsoring. Aan de andere kant kan elke school, 

dus ook Het Palet, geld of materialen goed gebruiken. Zeker als spon-

sors een tegenprestatie van de school verwachten zou een besluit om 

sponsoring aan te nemen onze kinderen kunnen beïnvloeden. Het Palet 

gaat daar zorgvuldig mee om. Onze school conformeert zich op dit 

punt aan het sponsorprotocol dat op bestuursniveau is vastgesteld. Dit 

protocol voorziet erin dat vormen van sponsoring geen negatief effect 

hebben op de geestelijke en/of lichamelijk ontwikkeling van onze 

 “Ik oefen op school graag met veters strikken..” (jongen in groep 1) 
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leerlingen en dat op een zorgvuldige en transparante wijze met deze 

sponsoring wordt omgegaan. 

Buitenschoolse opvang  

Kinderen van basisschool Het Palet 

kunnen terecht bij de buiten-

schoolse opvang (bso) op hun 

eigen school. Voor en na school 

kunnen kinderen eventueel worden 

opgevangen door Blitz4Kidz, een 

professionele organisatie voor kin-

deropvang. Nadere info hierover 

kunt u vinden op hun website: 

www.kinderopvangblitz4kidz.nl  

Blitz4Kidz is een jonge, kleinschalige 

organisatie die zich wat anders in de 

markt zet dan de grotere organisaties in 

de regio. De dagen waarop er voor- en 

naschoolse opvang is, wordt bepaald 

door de behoefte bij de ouders.  

Kinderdagverblijf 

In januari 2016 is Nikki van Hoof gestart met een kinderdagverblijf 

binnen de muren van Het Palet.  

Ze schrijft op haar website www.nikkids.nl : “Kinderen komen naar 

de kinderopvang om hun belevingswereld te verruimen. Hier ontdek-

ken kinderen de wereld vanuit een zeer veilig en specifiek ingerichte 

ruimte. De kinderen spelen in hun eigen speelzone passend bij hun 

leeftijd. In de baby/dreumeszone leren de 

kinderen spelen met verschillende soorten 

materialen. Hun zintuigen staan op scherp 

en ontdekken hiermee de wereld. Ook is 

de veiligheid voor de baby’s meer ge-

waarborgd. Bij de peuterzone bereiden we 

de kinderen door middel van vroege voor-

schoolse educatie voor op de basisschool. Dit gebeurt spelenderwijs. 

Vandaar de slogan: Van leren spelen naar spelend leren.” 

http://www.kinderopvangblitz4kidz.nl/
http://www.nikkids.nl/


Schoolgids Het Palet  2017-2018 - 56 - 

Er wordt regelmatig samen gespeeld/geleerd met onze kleuters. Ook 

hier is de pedagogische visie afgestemd en ook sluiten we qua thema’s 

en didactiek regelmatig bij elkaar aan.  

Schoolbenodigdheden  

Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen aan het begin van het 

schooljaar een potlood, kleurpotloden, en een gum. Leerlingen hebben 

daarom al in groep 3 een (niet al te grote) etui van zichzelf nodig. Er 

zijn wat stiften in de klas, maar wat eigen stiften in die etui is wel han-

dig. 

Ook een 23 rings multomap brengen de kinderen vanaf groep 3 van 

zichzelf mee. Een liniaal  wordt verstrekt in groep 3 en nemen de kin-

deren mee naar de volgende groep. In de groepen 3 en 4 brengen de 

kinderen een oud overhemd mee t.b.v. de knutsellessen. Graag even 

voorzien van de naam. 

 

 

Vanaf groep 5 hebben leerlingen een losse map voor huiswerk nodig. 

Elk kind brengt ook een katoenen of kunststoffen rugzak(je) mee.  

Halverwege groep 4 gaan de leerlingen met een vulpen schrijven. De 

eerste vulpen wordt in december in groep 4 gratis via school verstrekt. 

Wie zijn pen kwijt is of stuk maakt, koopt zelf een andere die voldoet 

aan de door school gestelde eisen.  
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Alle kinderen brengen voor het werk aan computer of tablet hun eigen 

oortelefoontjes mee. Dit vanwege de hygiëne. 

In de groepen 3 t/m 8 mogen kinderen ook stiften van zichzelf meene-

men, maar die moeten wel in hun handzame, niet te grote etui passen.  

Soms trekken de kinderen bij een gelegenheid een speciaal poloshirt 

met daarop het school-logo aan. Deze shirts zijn door de ouderraad be-

kostigd en worden steeds na afloop opgehaald en centraal gewassen. 

Als schoolspullen door onzorgvuldigheid zoek raken of moedwillig 

worden beschadigd, dan brengen wij daarvan de kosten in rekening. 

Schoolfotograaf 

Eenmaal per jaar komt de schoolfotograaf bij ons op school. Er wor-

den portretfoto’s gemaakt en daarna kunnen de kinderen samen met 

broers / zusjes op de foto. Bovendien wordt er een klassenfoto ge-

maakt. Uiteraard kunt u zelf beslissen of u deze foto’s wilt 

aanschaffen.  

 

   

Seksuele voorlichting 

Seksuele voorlichting aan basisschoolleerlingen is soms een beladen 

onderwerp. Ouders willen zelf hun kinderen vertellen hoe voortplan-

ting werkt. Of willen juist dolgraag dat de school die taak op zich 
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neemt. Sommige ouders vinden dat pas op de middel-

bare school dit onderwerp bespreekbaar moet zijn. Het 

Palet is zich daarvan bewust en vindt dat school en ou-

ders hier samen een rol in hebben.  

Het moment waarop seksuele voorlichting wordt gege-

ven, is soms een beetje afhankelijk van wat er in een groep aan vragen 

leeft of al gebeurt. In een groep acht is het bijvoorbeeld niet onge-

woon als de eerste kinderen verkering krijgen of de eerste meisjes 

ongesteld zijn. In lagere groepen is een geboorte of een nieuwsbe-

richtje vaak aanleiding om eens aan dit thema te snuffelen. 

Het project “Lentekriebels” van de GGD is structureel in ons lesaan-

bod opgenomen. Het gaat hierbij om relaties en seksualiteit het wordt 

in elke groep aangeboden. Uiteraard aangepast aan het niveau van de 

kinderen. 

 

Niet pesten, maar goed sociaal gedrag 

De school en het schoolplein moeten een veilige plek zijn voor ieder 

kind. Waar kinderen bij elkaar zijn is er echter altijd kans op pestge-

drag. 

 

Kinderen die gepest worden komen vaak in een negatieve spiraal te-

recht; door het pesten vermindert hun zelfvertrouwen, hierdoor gaan 

hun sociale vaardigheden achteruit waardoor ze een nog makkelijker 

prooi voor pesters worden. Pestkoppen hebben behoefte aan macht en 

invloed, ze willen er graag bij horen en proberen dit te bereiken door 

anderen te pesten. Dus ook de pestkoppen bezitten te weinig sociale 

vaardigheden. 
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Dit alles maakt dat wij pesten als een serieus probleem erkennen en al 

het mogelijke willen doen om het te voorkomen. 

In het schooljaar 2012-2013 zijn wij gestart met de KiVa-werkwijze. 

We baseren ons op het succesvolle Finse KiVa antipestprogramma. 

KiVa betekent in het Fins “Leuk/fijn. Het is ook een afkorting voor de 

Finse zin: In deze school wordt niet gepest.  

De leerkrachten zijn geschoold in  het aanpakken van pesten. Er wor-

den lessen gegeven, in alle groepen, maar met name structureel in 

groep 5/6. Het voornaamste doel van deze lessen is om de leerlingen 

zo ver te krijgen dat ze slachtoffers gaan steunen en proberen de pester 

te stimuleren om met het pesten te stoppen. Het aanpakken van pesten 

werkt immers alleen als de hele groep zich voor elkaar verantwoorde-

lijk voelt en als er in het gedrag van alle groepsleden veranderingen 

plaatsvinden.  

 

Daarnaast maken we gebruik van een sociaal-emotioneel leerlingvolg-

systeem, zodat probleemgedrag zo vroeg mogelijk kan worden 

onderkend en tegengegaan. In groep 1-2 gebruiken we KIJK om o.a. 

de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart te brengen. In de groepen 

3 tot en met 8 maakt men gebruik van Eggo+.  

Op school is een protocol “de veilige school” en een document met 

richtlijnen “hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag”. We be-

schikken op school ook over een pestprotocol. Voor belangstellenden 

ligt het op school ter inzage. Bovendien zijn de protocollen te vinden 

op onze website. 

 

Hoofdluisbestrijding  

Op elke school duikt wel eens hoofdluis op. Het Palet heeft samen met 

de GGD ouders opgeleid om regelmatig, vaak ’s maandags direct na 

een vakantie, alle kinderen op hoofdluis te controleren. Heeft uw kind 

Kiva: “Is tegen pesten. Je leert tips om pestkoppen te ontwijken..” 

(jongen in groep 6) 
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hoofdluis? Geef het dan direct door aan de leerkracht. Vindt de school 

luizen bij uw kind? Geen paniek. Uw kind krijgt 

een briefje mee met een stappenplan om er snel 

weer vanaf te zijn. Zonder namen te noemen, ho-

ren ook de klasgenootjes en hun ouders wat zij 

kunnen doen om verdere verspreiding te voorko-

men. De afgelopen jaren is het goed gelukt om 

hoofdluis op Het Palet actief te bestrijden. Ouders 

die willen helpen bij de controles zijn elk jaar welkom bij het ‘Luizen 

Opsporings Team (LOT)'.   

 
 

Jeugdgezondheidszorg 

De jeugdgezondheidszorg heeft tot taak de gezondheid van jeugd te 

bevorderen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Om mogelijke 

problemen in het opgroeien op het spoor te komen, worden alle kin-

deren op 5-6 jarige leeftijd en op 10-11 jarige leeftijd gezien door de 

afdeling Jeugd en Gezin van de GGD West-Brabant. Er is dan onder-

zoek naar gehoor- en gezichtsvermogen, motoriek, spraak- en 

taalontwikkeling en wordt ingespeeld op onverwachte veranderingen 

in de gezondheidstoestand. Als u vragen of zorgen hebt over uw kind 

kunt u ook zelf een onderzoek aanvragen. Tot slot zorgt de jeugdge-

zondheidszorg voor ondersteuning van de gezondheidseducatie op de 

scholen. De rol van Het Palet is beperkt tot eventuele doorverwijzing 
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en de mogelijkheid om dit soort onderzoeken – na een oproep – onder 

schooltijd uit te laten voeren. 

 

Jeugdzorg 

Voor een aantal leerlingen is meer nodig dan goed onderwijs. Zij (en 

soms ook hun ouders/gezinnen) hebben extra zorg of hulpverlening 

nodig. Daarvoor moet het onderwijs goede samenwerkingsrelaties 

hebben met partners in de hulpverlening: jeugdprofessionals, jeugd-

gezondheidszorg, leerplicht, GGZ en jeugdzorg.  
 

Bij de jeugdprofessionals kunt 

u als (toekomstige) ouder, op-

voeder of verzorgers van 

kinderen en jongeren in de 

leeftijd van 0 tot 23 jaar te-

recht voor alle vragen over 

opvoeden en opgroeien. Ook 

leerkrachten kunnen ouders 

doorverwijzen naar of met 

hun eigen vragen terecht bij 

het deze jeugdprofessionals.  

Ook als kind of jongere loop je misschien wel met vragen rond. Bij-

voorbeeld als je gepest wordt, als je ouders gaan scheiden of als je om 

wat voor reden dan ook niet helemaal lekker in je vel zit. Blijf er niet 

mee zitten maar bel ons voor advies, een luisterend oor of voor het 

maken van een afspraak. Je staat er niet alleen voor! 

De nodige contactgegevens staan achterin deze gids. 

Aan de school is een ondersteuningsteam verbonden. Dit team, be-

staande twee jeugdverpleegkundigen (waarvan een vanuit 

consultatiebureau) en twee jeugdprofessionals, hebben regelmatig 

overleg met de intern begeleider en eventueel leerkrachten van de 

school. Wanneer kinderen met naam en toenaam worden besproken 

wordt vooraf toestemming gevraagd aan de ouders.  Overigens vinden 

we het prima wanneer ouders zelf aan willen sluiten bij dit soort ge-

sprekken. 
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 Ook als er thuis problemen zijn, kunt u jeugdprofessionals inschake-

len. Bijvoorbeeld bij scheidingsproblematiek, een kind dat niet wil 

luisteren, driftbuien, ruzie maken, veelvuldig bedplassen, financiële 

problemen.  

Samen met ouders, leerkrachten en kinderen wordt gezocht naar een 

oplossing. Wanneer u in contact wil komen, kan dat het beste via onze 

intern begeleider: juf Marlene (zie achterin deze gids).  

Bibliotheek 

De gemeente Rucphen heeft sinds 2006 één bibliotheek in de kern 

Rucphen, twee servicepunten in Zegge en Schijf, vier uitleenpunten in 

de basisscholen van de ove-

rige kernen en een uitleenpunt 

in de Kerkakkers. 

Op Het Palet wordt elke don-

derdagmiddag tussen 13:00u 

en 15:00u uitgeleend. Als de 

kinderen de boeken mee naar 

huis wil nemen kunnen ze gra-

tis een uitleenpas bij de 

bibliotheek juf krijgen. Daar-

naast speelt de “de bieb” een 

belangrijke rol bij het promoten van de betere kinderboeken. 

Zorg voor Jeugd en meldcode kindermishandeling 

Het Palet is aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. 

Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in 

de leeftijd van 0 tot 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en 

vervolgens de coördinatie van de zorg te organiseren. Op deze manier 

moeten risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen en kan 

in het belang van de jeugdige en zijn ouders/verzorgers hulp beter op 

elkaar worden afgestemd.  

Schoudermaatje: “Als ik iets niet snap dan kan ik het altijd vragen aan 

mijn schoudermaatje. Het is fijn dat hij dan meteen antwoord kan ge-

ven. (jongen in groep 7) 
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Op onze website en op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informa-

tie over Zorg voor Jeugd. 

Sinds 1 juli 2013 is het voor scholen verplicht om een meldcode kin-

dermishandeling te hebben. In 5 stappen wordt afgewogen of de 

school melding dient te doen bij de betrokken instanties, te weten 

Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en/of “Veilig Thuis” (voorheen 

AMK) 

 

Onderwijsbegeleiding 

Onze school laat zich ondersteunen 

door onderwijsbegeleiders. Naast 

de orthopedagoog binnen ons eigen 

schoolbestuur zijn er verschillende 

experts waarop we een beroep kun-

nen doen. We kunnen er 

bijvoorbeeld terecht voor informa-

tie, diverse cursussen, enzovoort. 

De begeleiders komen regelmatig 

op school en kunnen ons advies ge-

ven over de schoolplannen of de 

aanpak van leerlingen met leer-

moeilijkheden.  

 
 

Stichting Leergeld en Stich-
ting Jarige Job 

Vanaf 1 oktober 2001 kunnen ouders met een laag inkomen een be-

roep doen op de Stichting Leergeld. Deze stichting springt bij indien 

ouders de kosten die gemoeid zijn met schoolmateriaal, schoolkamp, 

schoolreisjes enzovoort, moeilijk op kunnen brengen. U kunt in con-

tact komen met de stichting door het antwoordapparaat in te spreken 

of een briefje te sturen (zie achterin deze gids). 

“Als ik een wondje heb, ga ik naar meneer Hans en dan krijg ik een 

pleister” (jongen in groep 1) 
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In Nederland vieren 60.000 kinderen hun verjaardag niet! Stichting Ja-

rige Job maakt een einde aan dit verjaardagsleed en trakteert deze 

kinderen op een leuke verjaardag. Jarige Job geeft geen geld maar een 

verjaardagsbox ter waarde van € 35,-. Stichting Jarige Job is landelijk 

actief en werkt samen met maatschappelijke organisaties die zich in-

zetten voor de meest kwetsbare kinderen van de Nederlandse 

samenleving. 

 

VOO 

Onze school is lid van de Vereniging voor Open-

baar Onderwijs (V.O.O.) 

Mocht u vragen hebben en 

heeft u het antwoord niet kunnen lezen in 

deze schoolgids, dan kunt u zich ook richten 

tot V.O.O.  

De VOO geeft u informatie en advies, is er 

voor ondersteuning en begeleiding, geeft cur-

sussen voor medezeggenschapsraden, 

scholing aan ouderraden, training voor bestu-

ren, kent een onderwijsmagazine en een reeks 

van uitgaven voor de onderwijspraktijk. 

Website: WWW.VOO.NL  of 

WWW.50TIEN.NL  Tel. 0800 5010. 
 

Coöperatief werken: 

 “Bij een teaminterview was het leuk. We moesten goede eigenschap-

pen opschrijven. Je moet dan gaan staan en andere kinderen stellen 

er vragen over. Dat is heel leuk..” (meisje in groep 8) 

 

http://www.voo.nl/
http://www.50tien.nl/
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In de onderstaande overzichten is de domeinnaam (@paletrucphen.nl) uit de email-

adressen steeds weggelaten. Dit vanwege internetveiligheid.   

Samenstelling personeel 
Ruud van Eekelen 
werkdagen:  di-wo-do-vro 

 

directeur  
r.v.eekelen  

 

Marlene Emmen  
werkdag: ma en do 

 

intern begeleider, 
 

Ellen van Beek 
werkdagen: ma-di-doo 

groep 1-2 
e.v.beek 

Bregje van der Elst 
werkdagen wo- dom 

groep 1-2 
b.v.d.elst 

Debbie Nagtzaam 
werkdagen: ma-di-wo 

groep 3-4 
d.raaymakers  

Bregje van der Elst 
werkdagen doo-vr 

groep 3-4 
b.v.d.elst 

Desiree van Disseldorp 
werkdagen: ma-di-wo-do-vr 

groep 5-6 

d.v.disseldorp 
Annelies Aanraad 
werkdagen ma-di-wo-do-vr 

groep 7-8 

a.aanraad  

 

Doortje van Sprundel Onderwijsassistent div. vrijwilligers Regel-

matig is er hulp in het 

kader van bijvoorbeeld 

een stage of een re-inte-

gratie project. 

 

Fietje Mendes de Leon 

Diana van der Groef 

 

Buitenschoolse opvang 

Blitz4Kidz 
kinderopvangBlitz4Kidz@gmail.com  

Nikki van Hoof 

 

Kinderopvang 0-4 jaar 

NIKKIDS 
info@nikkids.nl  

 

 

mailto:j.v.osta@wingerd.nl


Schoolgids Het Palet  2017-2018 - 66 - 

Samenstelling medezeggenschapsraad 
Namens de ouders: Namens het personeel: 

Arie  de Man 
 

voorzitter Debbie Nagtzaam Secretaris / penningmeester 

Brechje Brouwers lid  Ellen van Beek lid  

 

Samenstelling ouderraad 
 

Karin Jukes 

 

 

voorzitter 
 

Bianca Nuyten 

 

secretaris 

 

Debbie Simons 

 

 

penningmeester 
 

Mellanie Roks  

 

lid 

 

Corlinda Schneijderberg 

 

 

lid 
 

Amanda Smans 

 

lid 

 

Jaqueline van Ginneken 

 

 

 

lid 
 

Yoica van de Velde 

 

 

 

lid 

 

Nicole Melissant 

 

 

lid 
 

vacature 

 

lid 

 

vacature 

 

 

lid 
U kunt de ouderraad mailen op het adres: or@paletrucphen.nl 

* definitieve bezetting en taakverdeling wordt op de jaarlijkse algemene ouderavond vastgesteld. 

 

 

Adressen  

O.d.b.s. Het Palet  

Bezoekadres: De Krijntjes 28 

4715 AP Rucphen 

Postadres: Postbus 52 

4715 ZH  Rucphen 

 0165-341945    

Directeur: R.v.Eekelen 

info@paletrucphen.nl  

www.paletrucphen.nl  

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant 

Bestuurskantoor 

Vijfhuizenberg 157 

4708 AJ Roosendaal 

directeur-bestuurder, dhr A.J.P. Goossens MME  

 0165-548260     

www.obo-wbr.nl  

Blitz4Kidz  

Kinderopvang Het Palet (BSO) 

Diana van der Groef 

: 06-18544262 

Fietje Mendes de Leon 

 06-36078853 

kinderopvangblitz4kidz@gmail.com 

www.kinderopvangblitz4kidz.nl/ 

Daltonvereniging Nederland 

Secretariaat Nederlandse Dalton Vereniging 

Bezuidenhoutseweg 251-253     

2594 AM Den Haag 

 070-3315281 

www.dalton.nl 

mailto:info@paletrucphen.nl
http://www.paletrucphen.nl/
http://www.obo-wbr.nl/
mailto:kinderopvangblitz4kidz@gmail.com
http://www.dalton.nl/
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Stichting Leergeld (en Stichting Jarige Job) 

Financiële hulp bij schoolkosten  

Als ouder kunt u zelf contact opnemen met de Stichting 

Leergeld, telefonisch of via de website www.leergeld-

noordwestbrabant.nl  . 076-5030300 

Postbus 86      4870 AB       ETTEN-LEUR 

Ook als u iemand in uw omgeving kent die mogelijk in 

aanmerking komt kunt u contact opnemen met Stichting 

Leergeld e/o Jarige Job (www.stichtingjarigejob.nl) 

Vertrouwenspersoon OBO-West Brabant 

Johan van Gils, werkzaam als stafdocent aan het Vitalis-

college te Breda afdeling Gezondheidszorg en Welzijn 

Schotenstraat 19, 4844 EE Terheijden 

 076-5933894, mobiel 06-57988095 

j_van_gils@ziggo.nl  (j_van_gils) 

 

Landelijke klachtencommissie 

Ons schoolbestuur is aangesloten bij de landelijke klach-

tencommissie voor het openbaar primair onderwijs.  

Postbus 30435 

2500 GK Den Haag 

 070-3738324/3738325 

Contactpersonen klachtenregeling Het Palet 

Ellen van Beek (leerkracht) 

 0165-341945 

e.v.beek@paletrucphen.nl  

Vacature (ouder) 

 0165- 

Vereniging voor Openbaar Onderwijs (v.o.o) 

Belangenorganisatie voor ouders 

 036-5331500 

voo@voo.nl 

www.voo.nl     

Gemeente Rucphen 

Leerplichtambtenaar 

Simone van Broekhoven  

 0165-349922 

s.van.broekhoven@rucphen.nl  

  

Gezondheids Dienst (GGD) 

Ook voor logopedie en senso motorische therapie 

Algemeen contactadres GGD West-Brabant 

Postbus 3369  

4800 DJ Breda  

 076-5282000 

www.ggdwestbrabant.nl     

Gemeente Rucphen 

Jeugdprofessionals 

Simone van Broekhoven  

 0165-349990 

jeugd@rucphen.nl 

Inspectie van het Onderwijs 

Indien u vragen heeft wordt u verwezen naar het centrale 

‛loket‛:  Postbus 51 

 0800-8051 

www.onderwijsinspectie.nl  

www.50tien.nl 

 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs  

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel 

misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld 

Inspectie van het onderwijs 

 0900-1113111 (lokaal tarief) 

 

http://www.leergeldnoordwestbrabant.nl/
http://www.leergeldnoordwestbrabant.nl/
mailto:j_van_gils@ziggo.nl
mailto:e.v.beek@paletrucphen.nl
mailto:voo@voo.nl
http://www.voo.nl/
mailto:s.van.broekhoven@rucphen.nl
http://www.ggdwestbrabant.nl/
mailto:jeugd@rucphen.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.50tien.nl/

