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Uitslag inspectiebezoek 
Op 28 maart is de onderwijsinspecteur langs geweest op onze school, om te kijken hoe wij lesgeven. Ze 
heeft heel veel mooie dingen gezien en was vol lof over ons onderwijs en de manier waarop wij lesgeven. 
Dit is zeker niet vanzelfsprekend op heel veel scholen. Hier zijn wij met zijn allen enorm trots op en zijn blij 
dat dit gezien en gewaardeerd wordt. 
Een aantal dingen die Het Palet zo bijzonder maken zijn: in alle groepen is een taakgerichte werksfeer en de 
structuur is heel duidelijk voor de kinderen. Er gelden duidelijke regels en voor de kinderen zijn er heldere 
kaders waarbinnen ze keuzes mogen maken. Verder was ze erg te spreken over de rust die in school hangt, 
de fijne sfeer, de actieve leerhouding van de kinderen en de diverse werkvormen waar de leerkrachten 
gebruik van maakten. Sommige kinderen zaten tijdens de uitleg zelfs op het puntje van hun stoel. 
Alle leerkrachten hebben hart voor het onderwijs en staan vol passie voor de klas. De fijne sfeer binnen het 
team straalt uit naar de kinderen, die daardoor erg enthousiast zijn.  
 
De leerkrachten benoemen aan het begin van de les het lesdoel en noteren hieronder de stappen die de 
kinderen moeten zetten om het doel te halen. Tijdens de klassenbezoeken werd zichtbaar dat kinderen die 
geen instructie hadden, zelfstandig en taakgericht aan het werk waren. De leerhouding is uitstekend en de 
leerkrachten hebben hun klassenmanagement goed op orde. 
Alles bij elkaar was het eindoordeel meer dan positief en is bij de inspecteur heel duidelijk geworden waar 
onze kracht als school ligt. De kinderen krijgen méér dan alleen maar goed onderwijs. 
Als team wisten we dit al wel, maar we vinden het fijn dat dit ook gezien wordt door een onafhankelijke 
inspecteur.  
 
 
 
 
 

 
Iep-Eindtoets groep 8 
De IEP Eindtoets vindt plaats op 16 en 17 april 2019, elk ochtend maximaal 2 uur. Alle leerlingen van groep 
8 zijn verplicht om een eindtoets te maken. Scholen kiezen zelf welke eindtoets ze afnemen. Wij hebben 
een paar jaar geleden de overstap gemaakt naar de IEP Eindtoets. De IEP geeft een advies voor het 
voortgezet onderwijs, dit is een second opinion naast het advies van de leerkracht. De IEP Eindtoets meet 
de verplichte vaardigheden, lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag van de 
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eindtoets geeft informatie over het niveau dat het kind beheerst én een advies voor het voortgezet 
onderwijs. 

Uitslagen tevredenheidsonderzoeken 
Zowel ouders, leerlingen en leerkrachten hebben allemaal een tevredenheidslijst ingevuld. Hieronder vindt 
u de uitslagen van de leerlingen en ouders. De vraagstelling kon gescoord worden tussen de 1 en 4. Onze 
norm ligt op de 3 en hoger. 

Leerlingentevredenheidsonderzoek: 

De respons op de Vragenlijst was 100%, alle kinderen uit groep 5 t/m 8 hebben de lijst ingevuld. We zijn 
zeer tevreden met de uitslag. Op alle onderdelen wordt gemiddeld (ruim) boven de norm van 3 gescoord. 
De kinderen geven als eindcijfer aan de school gemiddeld een 7,9.  

Op alle vragen die horen bij het onderdeel incidenten en pesten scoren we zeer hoog. We zijn hier blij mee. 
Kinderen kunnen pas tot leren komen als ze in een veilige, prettige omgeving zijn. Natuurlijk nemen we de 
aandachtspunten die uit de lijst komen serieus en gaan we ze bespreken met de kinderen: 

• Zowel de jongens als de meisjes scoren op de vragen: De juf/meester vraagt of ik tevreden ben 
over de school en de juf/meester vraagt of ik de lessen leuk vind onder de norm. Onze leerkrachten 
vragen inderdaad niet letterlijk of een leerling tevreden is over school. Wel komt dit terug tijdens 
de klassenvergaderingen en tijdens de leerlingenraad. Misschien moeten we het ze nog explicieter 
vragen.  

• De kinderen vinden dat we te weinig aandacht aan muziek en andere volken besteden. Voor de 
komende 2 jaar ligt de nadruk op drama en gaan we werken met een dramadocent. De keuze was 
tussen muziek of drama. Als team denken we dat kinderen heel veel hebben aan het zich kunnen 
inleven in anderen en je durven presenteren. De leerkrachten zullen zelf iets bewuster moeten zijn 
met het aanbieden van muzieklessen en niet alleen rondom de periodeviering. 

• De kinderen van groep 8 scoren laag op de vraag "De juf/meester besteedt tijd aan het werken met 
de computer". Dit kunnen wij als team niet zo goed verklaren, omdat op de takenkaart veel 
computerwerk staat, kinderen mogen hun boekenbeurt, spreekbeurt en werkstuk op de computer 
maken. We werken met de kinderen ook met Office 365 accounts en de kinderen kunnen in groep 
6 hun typediploma halen. 

• De kinderen van groep 8 scoren laag (het laagste van allemaal) op de vraag "De juf/meester laat 
ons zelf werk kiezen. Ervaren de kinderen het werken met de takenkaart niet als zelf mogen 
kiezen? Ook dit gaan we bespreekbaar maken. 

 

 

 

 

 

 

Oudertevredenheidslijst 

De respons op de vragenlijst was 62%: 29 van de 47 respondenten hebben de lijst ingevuld. Het 
responspercentage is goed; waardoor de school een heel goed beeld krijgt van haar kwaliteit.  

We zijn tevreden met hoe ouders de lijsten hebben gescoord en met name met het eindcijfer dat gegeven 
wordt; 8,1. Ook uit de lijst van de ouders komen o.a. de volgende verbeter/ontwikkelpunten naar voren: 

• Op de vragen “De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben over de school” “de school vraagt 
regelmatig wat ik verwacht van de school” scoren we wat lager. De directeur vraagt nooit letterlijk 
bij de voordeur aan ouders of ze tevreden zijn. We denken dat ouders de vraag zo wel gelezen 
hebben. Aan de ouderklankbordgroep of op een informele manier komt dit wel aan bod. Als 
directeur vind ik het heel belangrijk dat we weten of u tevreden bent en dat u als ouders meepraat 
over het nieuwe schoolplan en de toekomst van Het Palet. 
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• Op het onderdeel actieve en zelfstandige rol van de leerlingen scoren we met een 3,44 boven het 
landelijk gemiddelde van 3,38. "De leraar geeft mijn zoon/dochter voldoende eigen 
verantwoordelijkheid" 3,59. We zijn blij dat ouders dit ook zien, dit past helemaal binnen ons 
Daltononderwijs.  

• De score van 3,27 op "De leraar activeert mijn zoon/dochter in voldoende mate" valt tegen. We 
denken dat veel ouders niet precies weten hoe we kinderen activeren, welke 
samenwerkingsvormen we gebruiken, hoe het wisbordje werkt, hoe wij instructie geven, etc. Voor 
ons een aandachtspunt om dat regelmatig onder de aandacht te brengen. 

• We vinden het fijn om te lezen dat ouders positief zijn over dat de school op tijd begint, dat er 
weinig lesuitval is en dat ouders tevreden zijn over de lestijden. Het continurooster past bij de 
school en geeft rust voor de ouders en kinderen. Dat we weinig tot geen lesuitval hebben heeft 
ermee te maken dat we het intern vaak kunnen oplossen. Soms neemt de directeur zelf een klas 
over. 

• Ouders geven een 3.00 op de vraag "De school besteedt aandacht aan leerlingen die meer willen of 
kunnen" dit is nog wel binnen de norm, maar is wel een aandachtspunt. We hebben reeds de 
methode Levelwerk hiervoor aangeschaft. Een uitdagende methode voor de meer/-hoogbegaafde 
leerlingen van groep 1 t/m 8. In een volgend Kwastje krijgt u hierover meer informatie. 

 

Leerlingenraad 
Onder leiding van een ouder praten “afgevaardigden” uit de leerjaren 3 t/m 8, samen met de directeur, 
over allerlei zaken die onder de kinderen leven. Welke ideeën hebben de kinderen om de school te 
verbeteren en waar wil de school graag de mening van de kinderen over horen. Deze bijeenkomsten 
worden onder schooltijd gepland en vinden ongeveer vier keer per jaar plaats. Tijdens de laatste 
leerlingenraad is het volgende o.a. besproken: 

• Gezonde school; tijdens het vorig overleg bespraken we met de kinderen hun ideeën over hoe een 
'gezonde lunch' er uitziet. Het zal alsnog besproken worden in elke groep. Wat hoort bij een lunch 
en bij een gezonde lunch? Eierkoeken, croissants of snoep in je broodtrommel is niet gezond en 
hoeft ook niet. Water, melk en suikervrije sap hoort bij een gezonde lunch. In groep 7-8 heeft 
eigenlijk bijna iedereen wel eens iets extra’s bij zich. Er wordt opgemerkt dat er verder in kleine 
pauzes minder koek en meer gezonde tussendoortjes mee gebracht worden naar school. 

• Dieren in de klas: In iedere groep is het houden van een dier besproken en zijn kwamen leuke 
voorstellen. We spreken af dat dit verder wordt besproken en georganiseerd in de groepen met 
eigen leerkrachten en klasgenoten. 

• Schoolplein van de toekomst. De vader van Gaia is bij de leerlingenraad aangesloten en heeft 
verteld dat er een werkgroep is die zich bezighoudt met plannen om het schoolplein te veranderen. 
Hoewel er nu nog niet veel bekend is en dingen nog onzeker zijn (bijvoorbeeld of het betaalbaar is), 
wil hij toch graag de leerlingenraad alvast informeren. Als alles doorgaat, wil hij in een later 
stadium met de leerlingenraad brainstormen hierover maar vandaag is hij al wel benieuwd welke 
ideeën er zijn. Wat zouden we graag zien op het schoolplein? 

- speelhuisje wat ook voor grotere kinderen geschikt is (nu stoot je je hoofd!) 
- water, vijvers 
- bloemen 
- meer klimtoestellen 
- meer verstopplekken (bamboe?) 
- bankjes schilderen 
- genoeg prullenbakken (verspreid) op het plein 
- apart voetbalgedeelte 
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Linoleum 
In de meivakantie wordt de vloerbedekking uit het tweede kleuter-/BSO-lokaal verwijderd. Hiervoor in de 
plaats komt een mooie linoleumvloer net zoals in de andere klassen. 

 

Klankbordgroep 
Voor sommige ouders is niet helemaal duidelijk waarvoor de klankbordgroep is. De klankbordgroep is een 
overlegvorm naast de ouderraad en de medezeggenschapsraad.  
Zij komen ongeveer vier keer per schooljaar op uitnodiging van de directeur bij elkaar.  
Uitgangspunt voor de gesprekken is: o.a. de verbeterpunten vanuit een ouderenquête, het schoolplan, 
schoolontwikkelingen, onderwerpen/zaken die bij (veel) ouders leven, etc. De klankbordgroep is 
nadrukkelijk geen klachtencommissie, maar een informele gesprekspartner waarbij geen beslissingen 
genomen worden en voor iedereen toegankelijk is. De klankbordgroep van ODBS Het Palet is 
een meedenkpanel. 
Tijdens de bijeenkomsten wisselen de ouders met de directeur van gedachten. Eventuele verbeterpunten 
worden besproken met het team. Tijdens de klankbordgroepvergadering van 27 maart zijn o.a. de volgende 
punten besproken: 

• We hebben gekeken naar de uitslagen van de tevredenheidsonderzoeken en de analyses die de 
directeur daarbij heeft gemaakt. Bent u ook geïnteresseerd in de uitgebreide versie, dan kunt u dit 
altijd inzien bij Susanne.  

• Met de werkgroep “Het gezonde schoolplein” kijken we of het haalbaar is om een subsidie aan te 
vragen om het schoolplein aan te pakken. De stand van zaken hierover is besproken.  

• Het punt gezonde voeding/ gezonde school is besproken. 
 

Met gepaste trots  
Wat hebben we toch een kanjers op Het Palet. Elke keer kunnen we weer anderen in de spotlights zetten:  
 
 

  
 
Ook deze 3 kinderen, kanjers uit groep 6    Roemer heeft de 15e prijs tijdens de  
hebben hun typediploma al gehaald.    voorjaarscompetitie van cyclocross behaald.  

 
 
 
 
 
 
Romy heeft een certificaat gehaald voor zeemeerminzwemmen. 
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Ook tijdens de periodeviering zijn we trots op al onze kanjers en wat een grote opkomst. De ouders 
moesten zelfs op stoelen staan om alles te kunnen zien. 

 

 
 
Nieuws van Blitz4kidz 
Wij waren een dag vrij van school en hebben een bouwdiploma verdiend bij Billund legoland in 
Wagenberg. Vorige week hebben we een X Factor show gespeeld op de BSO. In groepjes traden we op voor 
het publiek. 

 

 

 Nieuws van Nikkids 

Er elke vrijdag bij ons een professionele dansjuf dansles komt geven bij ons! We vinden dit ontzettend leuk 
en kunnen soms al een dansje helemaal zelf! 

 

 

 

 



  Kwastje nr.9     Schooljaar 2018-2019       april 2019 

 

 
Het Palet, ruimte voor leren! 

6 

Belangrijke data deze maand… 
• 12 april   Koningsspelen 

• 16-17 april   Iep-toets groep 8 

• 22 april t/m 3 mei  Meivakantie 

 

Nieuws van derden: 
Hieronder publiceren we berichten die werden aangeleverd door derden. Dat kunnen berichten zijn van 
culturele aard, bijvoorbeeld vanuit het sociaal cultureel werk (SKW) of de bibliotheek.  Of op het vlak van 
sport, opvoeding e/o gezondheid, bijvoorbeeld vanuit het centrum voor jeugd en gezin (CJG). 

Juzt geeft informatieavond over pleegzorg op dinsdag 9 april. 

Juzt zoekt i.s.m. gemeente Roosendaal verschillende pleeggezinnen voor kinderen die door 
omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Ze verblijven dan voor korte of langere tijd in een pleeggezin. 
Vaak zijn dat mensen uit hun directe omgeving bijvoorbeeld familie of bekenden via school. Pas als dat niet 
lukt wordt gezocht naar een plekje in een ‘vreemd’ pleeggezin. 

In de afgelopen jaren is het aantal kinderen dat gebruik maakt van pleegzorg verdubbeld. Hierdoor is de 
vraag naar pleegzorg momenteel veel groter dan het aanbod van beschikbare pleeggezinnen. Nieuwe 
pleeggezinnen blijven daarom hard nodig. 

Hoe is het om pleegouder te zijn? Hoe word je pleegouder? Kun je werk en pleegzorg combineren? Welke 
verschillende vormen van pleegzorg zijn er? Daarover gaat de informatieavond van Juzt Pleegzorg.  
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Een pleegmoeder vertelt over haar ervaringen en een medewerker van pleegzorg informeert over de 
voorbereiding en de begeleiding. Bezoekers kunnen vragen stellen en vrijblijvend kennis maken met wat je 
als pleegouder kunt betekenen voor een kind dat voor korte of lange tijd niet thuis kan wonen. Pleegouders 
zijn heel divers: alleenstaand, met partner of met gezin, ook senioren en mensen die werken kunnen veel 
voor een kind betekenen als pleegouder. Een groot huis of veel geld is niet nodig. Het is wel belangrijk dat 
pleegouders een kind veiligheid, stabiliteit en rust kunnen bieden. 
 
Heb je interesse of wil je meer informatie over pleegzorg?  

Kom naar de informatieavond van 20.00 tot 22.00 uur op: 

Dinsdag 9 april in het Gemeentehuis te Roosendaal 

Stadserf 1 

 

Deelname is vrijblijvend en verplicht tot niets. Je bent van harte welkom. 

Graag aanmelden voor de informatieavond via www.juzt.nl/pleegzorg  

       

 

      

 

 

 

http://www.juzt.nl/pleegzorg

