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Wist u dat ………? 
Meneer Willem weer terugkomt als conciërge bij ons op school? Hij heeft zoveel heimwee naar de 
kinderen, juffen en ouders. Hij zal rond maart beginnen als hij klaar is bij zijn huidige werkgever. 
 

 
 
 
 
Open ochtend 
Kent u iemand in uw omgeving met een peuter die nog een schoolkeuze moet maken, of iemand die 
interesse heeft in onze school of gewoon eens een kijkje wil komen nemen? Woensdagochtend 29 januari 
zetten we de deuren van onze school weer open voor nieuwe ouders. Van 09.00 tot 10.30 uur kunnen 
ouders de school in bedrijf zien en sfeer komen proeven. Schikt deze dag of de tijd niet dan is het altijd 
mogelijk om bij Susanne een rondleiding aan te vragen. 

 
Klankbord en periodeviering 
Vindt u het leuk om samen met de directeur mee te praten over zaken die op school of onder de ouders 
leven? Kom dan naar de ouderklankbordbijeenkomst, deze staat op woensdagochtend 29 januari om 10.45 
uur gepland. Dit overleg is geheel vrijblijvend en voor iedereen toegankelijk. Als u bespreekpunten heeft 
wilt u deze dan vooraf mailen naar s.commandeur@paletrucphen.nl  
 
Na dit overleg begint om 12.00 uur de periodeviering. Alle ouders zijn welkom om te komen kijken naar de 
optredens van de kinderen.  

 
Vervangingsprotocol 

Zoals u waarschijnlijk al meerdere keren in het nieuws heeft vernomen is het lerarentekort een groot 
probleem dat vele scholen raakt. Ook op het Palet. We hadden het geluk dat we de afgelopen twee weken 
voor juf Karlijn vervangers hebben kunnen regelen. Dat wisselende invallers onrust geven voor de groep 
realiseren wij ons. 

 

Als een leerkracht zich ziekmeldt gaat het vervangingsprotocol in. In dit protocol ligt vast wat de afspraken 
zijn voor vervangingen, wat ouders van ons mogen verwachten en welke keuzes gemaakt worden. In 
verband met de vele invallerstekorten, hebben we dit vervangingsprotocol opnieuw bekeken en up-to-date 
gemaakt. Het protocol is ter goedkeuring en instemming in de medezeggenschapsraad gebracht. 

 

Deze maand:      
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mailto:s.commandeur@paletrucphen.nl
mailto:s.commandeur@paletrucphen.nl
mailto:info@paletrucphen.nl
mailto:info@paletrucphen.nl
http://www.paletrucphen.nl/
http://www.paletrucphen.nl/


  Kwastje nr. 06     Schooljaar 2019-2020     januari 2020 

 

 
Het Palet, méér dan alleen goed onderwijs! 

2 

Bijgevoegd bij dit Kwastje ontvangt u het volledige protocol. Hieronder de belangrijkste aanpassingen voor 
als er geen vervanging beschikbaar is.  

 

Indien er geen invaller beschikbaar is worden de volgende stappen gezet 

A. Kinderen verdelen over de andere groepen: Als de afwezigheidsmelding pas ’s morgens vroeg bekend 
is, worden de kinderen verdeeld over andere klassen. De leerkrachten hebben voor de leerlingen die 
verdeeld worden een noodpakket met werk klaarliggen. We vragen ouders die hun kind komen brengen 
of zij de mogelijkheid hebben om het thuis op te vangen. 

 

Kleuters: kun je niet verdelen over de hogere groepen. Als het uitval betreft van een kleuterleerkracht: 

- De ouders van de leerlingen van groep 1-2 worden gevraagd hun kinderen thuis te houden.  
(De kinderen van ouders die geen oppas kunnen regelen komen wel naar school.) Deze situatie 
mag echter maximaal 1 week duren.  

- De twee kleutergroepen bij elkaar zetten. We bekijken per situatie of het aantal nog 
verantwoord is. 

- De directeur, onderwijsassistent of ib-er neemt de groep over.  
- De tweede dag verzoeken we de kinderen thuis te houden. Is het voor meerdere dagen dan 

gaan we werken me het wisselsysteem, zie volgend punt. 
 
 
 
 
 
 

B. Groepen combineren/samenvoegen 
Bij het combineren van groepen zullen wij telkens kijken om welke groepen het gaat (uitgangspunt is om 
niet te grote groepen samen te voegen). 
 

C. De leerlingen blijven thuis.  
Dit doen we alleen als we dit de dag van tevoren aan ouders kenbaar kunnen maken. Ouders dienen zelf 
zorg te dragen voor de opvang van hun kinderen indien groepen naar huis gestuurd worden. Als dit toch 
tot problemen leidt, zorgt de school voor opvang, geen onderwijs.  
Een groep blijft nooit langer dan een dag achter elkaar thuis. We houden ons hierbij aan de richtlijnen 
van de onderwijsinspectie rond het uitvallen van lesuren. 
 

Als er sprake is van een langere periode zonder invallers dan zullen we overgaan tot het naar huis sturen 
van meerdere groepen op verschillende dagen van de week (wisselsysteem). Hiermee voorkomen we dat 
niet steeds dezelfde groep thuis dient te blijven. Dit doen wij om zoveel mogelijk lesuren voor alle groepen 
te waarborgen en lesuitval te minimaliseren.  

We zullen hier zo spoedig mogelijk bij het ingaan van de afwezigheid schriftelijk melding van maken naar 
alle betrokken ouders. Na de eerste dag, als de ziekmelding doorgaat, krijgen ouders een “belmail”. In de 
mail staat dat we nu nog niet weten of er de volgende dag een leerkracht is voor hun kind. Ouders moeten 
’s ochtends naar school bellen of er iemand is. De verantwoordelijkheid ligt hierbij bij de ouders. Vanaf 06 
januari 2020 gaan we Parro uitproberen. Vanaf dat moment lopen meldingen via deze app. 

Het naar huis sturen van een groep wordt altijd door de directie van de school gemeld aan het bestuur van 
OBO en aan de Inspectie voor het Onderwijs. 
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Wisselsysteem 
Schematisch kan dit er bijvoorbeeld zo uitzien als de leerkracht van groep 3-4 vanaf maandag afwezig is en 
de afwezigheid voor langere tijd is: 
dinsdag: groep 3-4 blijft thuis. 
woensdag: leerkracht uit 5-6 gaat voor groep 3-4, groep 5-6 blijft thuis 
donderdag: leerkracht uit 7-8 gaat voor groep 3-4, groep 7-8 blijft thuis 
vrijdag: leerkracht uit 1-2 gaat voor groep 3-4, groep 1-2 blijft thuis 

Wanneer wij overgaan tot het naar huis sturen van een groep omdat er geen vervanging is, kan men ervan 
uitgaan dat wij als school ons uiterste best hebben gedaan om een invaller te krijgen of iets anders te 
regelen voor de groep. De uren die een groep mist hoeven op een later tijdstip niet te worden 
gecompenseerd. 

 

Invallerspool 

Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant heeft een contract met Leswerk. Leswerk werft leerkrachten 
uit de regio voor de vervangingspoule. Van deze vervangingspoule maken meerdere schoolbesturen uit de 
regio gebruik. Sinds kort werken ze ook met een schoolpool. Dit is een pool waarin mensen zitten die alleen 
op de school van hun eigen kind willen invallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht u interesse hebben of iemand kennen, dan kunt u dit op school kenbaar te maken. Susanne legt dan 
contact met Leswerk. De inschrijving wordt pas, na goedkeuring van de directeur, verwerkt door Leswerk 
d.m.v. een verkorte inschrijving.  

 
Reageren op mails 
Ik krijg regelmatig te horen dat ouders niet kunnen reageren op e-mails die ik verstuur. De meeste mails die 
ik verstuur worden verzonden vanuit ons administratiesysteem. Ik kan u dan allemaal tegelijk een mail 
sturen. Echter als u wilt reageren op de mail kunt u dat niet doen door de mail te beantwoorden, dat is niet 
gekoppeld aan mijn mailadres maar aan het administratiesysteem. Wilt u mij een mail sturen of reageren 
gebruik dan dit e-mailadres s.commandeur@paletrucphen.nl. 

 
Gepaste trots  

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

 
 
   
 
 
 

Mika heeft deze piet van  Roemer is 15e geworden          Ties heeft zijn  
spijkers en draad gemaakt.       Bij het veldrijden      A-diploma gehaald. 
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Kerstvakantie 
Het team van ODBS Het Palet wenst iedereen heel fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 
2020. Tot maandag 06 januari 2020! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuws van Blitz4kidz 
'Jingle bell jingle bell, wij hebben kerststukjes en kransen gemaakt! Op naar een heel mooi kerstfeest'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nieuws van Nikkids 
De bezetting bij Nikkids is erg vol, maar we mogen vanaf maart 2020 in Schijf een groep openen. Daarnaast 
liggen er plannen om bij het Palet een uitbreiding te realiseren. Er zal dan een tweede kinderopvanggroep 
in Rucphen bij komen. Als deze uitbreiding er eenmaal staat zijn de kinderen die eventueel tijdelijk in Schijf 
opgevangen worden zeker van een plekje in Rucphen! 
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Belangrijke data deze maand… 

• 23 december   Kerstvakantie 

03 januari 2020   

• 06 januari 2020  Hoofdluiscontrole 

• 27 januari 2020  MR en ouderraadsvergadering 

• 29 januari 2020  09.00 – 10.30 uur openochtend 

10.45 – 12.00 uur klankbordgroep 

12.00 – 12.30 uur periodeviering 

 

Nieuws van derden: 

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

 

Activiteiten Agora 
Hier volgt een bericht van Agora, Rucphense Vaartkant 2b in Rucphen 
 
In januari is Agora weer open met leuke activiteiten, zowel voor kinderen als volwassenen. Hier volgt een 
overzicht. 
 
Tekenlessen 
Vanaf dinsdag 7 januari starten we met een cursus van 10 lessen Tekenen voor kinderen. Marja Euser is een 
erkent tekendocente met veel werkervaring. Ze heeft haar eigen methode ontwikkeld om op een 
gemakkelijke en leuke manier te leren tekenen met verschillende stijlen en technieken. De Tekenlessen 
voor kinderen zijn van half 4 tot 5 uur en kost 30 euro voor 10 lessen. 
 
Ook voor volwassenen zijn op dinsdag Tekenlessen, deze zijn van half 2 tot half 4 en van half 8 tot half 10. 
Deze cursus kost 45 euro per 10 lessen. Aanmelden kan via Maria Timmers: agoog@agorarucphen.nl 
 
Knutselclub 
Vanaf woensdag 8 januari is er weer om de twee weken de Knutselclub van 13:30 tot 15:00 uur. Het thema 
is winter. Deelname is 1,50 euro p.p. 
 
Kookworkshop 
Voor kinderen van groep 3 en 4 is de volgende kookworkshop! Deze is op dinsdag 14 januari en op 
donderdag 16 januari van 15:30 tot 17:00 uur. Wat we gaan maken is nog een verrassing, maar samen 
koken is altijd erg gezellig en leerzaam!  Deelname is 2 euro p.p. Geef je van tevoren even op bij 
agoog@agorarucphen.nl  
 
Jeugddisco 
Op zaterdag 25 januari is er een speciale Jeugddisco met 2 DJ’s: dus twee keer zoveel lol. De Jeugddisco is 
van half 6 tot 9 uur. Kinderen vanaf 6 jaar zijn welkom, entree is 1,50 euro. Kom gezellig meedoen. Ouders 
mogen hun kinderen om 9 uur binnen ophalen. Op 15 februari is er ook Jeugddisco. Tijdens deze disco 
wordt de Jeugdraad geïnstalleerd. 
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Sportactiviteit met Coen 
Eens in de maand organiseert Coen Buijck een sportactiviteit. Deze keer op dinsdagmiddag 28 januari van 
half 4 tot half 5. Deelname is 2,- euro p.p. Aanmelden kan via de strookjes die in de school tegen die tijd 
worden uitgedeeld. 
 
Dansen op maandagmiddag 
Elke maandagmiddag is de Kidsdans in Agora. Dit is voor peuters van 15:00 tot 15:30 uur. Voor groep 1 en 2 
van 15:30 tot 16:15 uur en voor groep 3-8 van 16:15 tot 17:00 uur. De lessen starten weer op 6 januari. 
 
Free Running 
Op veler verzoek gaan we starten met Free runnen! We hebben eerst 3 try-out lessen op 15 en 29 januari 
en op 12 februari. Deze zijn van half 2 tot half 3, en kosten 4,50 euro per les. Dit geld kun je contant geven 
vlak voor de les. De try-out lessen zitten vol, dus nieuwe aanmeldingen komen op een wachtlijst. 
 
Na de carnavalsvakantie willen we een Free running groep starten die wekelijks traint. Als er genoeg 
deelnemers zijn voor een tweede groep, dan starten we een groep van half 3 tot half 4. Je mag je al 
opgeven bij: agoog@agorarucphen.nl. Er kunnen maximaal 15 kinderen deelnemer. 
 
Linedancing 
Voor de ouders is er Linedancing op woensdagavond van 18:00 tot 19:30 uur. Verder staat Agora open voor 
nieuwe initiatieven. Zo starten we in januari met een Open Atelier op woensdagochtend van 10 tot 12 uur. 
Mocht je iets willen organiseren neem even contact op met Maria Timmers via agoog@agorarucphen.nl 
 
 
Hier de data op een rijtje: 
6 januari -  Start van Kidsdans-lessen 
7 januari  -  Tekenlessen voor kinderen, cursus van 10 lessen 
8 januari  - Knutselclub met thema winter 
 
14 januari -  Kookworkshop groep 3/4 
15 januari -  Try-out Free running 
16 januari   -  Kookworkshop groep 3/4 
 
22 januari -  Knutselclub met thema winter 
28 januari    -  Sportactiviteit met Coen Buijck 
29 januari  -  Try-out Free running 
25 januari   - Jeugddisco met 2 DJ’s 
 
5 februari   -  Knutselclub met thema winter/carnaval 
12 februari  -  Try-out Free running 
15 februari  - Jeugddisco met Jeugdraad installatie 
19 februari - Knutselclub met thema carnaval 
 
 


