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1 Algemeen
1.1.

Schoolgegevens

Naam school
Naam directeur
Naam adjunct-directeur
BRIN-nummer school
Bezoekadres
Telefoon
Telefoon locatie 7/8
E-mail
Website school

: Basisschool Het Palet
: Gerard Smetsers
: Daphne Meijers
: 03 WX
: Bernhardstraat 4, 5527 AZ Hapert
: 0497 360384
: 0497 387000
: info@hetpalet.nl
: www.hetpalet.nl

Naam bevoegd gezag
Voorzitter College van Bestuur
Lid CvB
Adres
BRIN-nummer bestuur
E-mail
Website Stichting

: Onderwijsstichting KempenKind
: Hans Derks
: Maaike Jacobs-Janssen
: Postbus 219, 5520 AE Eersel
: 44201
: info@kempenkind.nl
: www.kempenkind.nl

1.2.

Voorwoord
De schoolgids zien wij als een dynamisch
document, dat steeds bijgesteld wordt.
Mogelijke wijzigingen van de schoolgids en van
de jaarkalender zullen we steeds melden in ons
digitaal bulletin de Paletter, dat wekelijks op
donderdag verzonden wordt en in de loop van
schooljaar 2018-2019 via de Social Community
van Social Schools.
Indien de informatie in deze schoolgids niet
duidelijk is of indien er informatie ontbreekt,
schroom dan niet om contact met school op te
nemen. Wij stellen dat zeer op prijs. Correcties
worden direct opgenomen in de schoolgids op
de website.
De medezeggenschapsraad heeft met de
inhoud van de schoolgids ingestemd.

Deze schoolgids informeert u over het
onderwijs en de schoolorganisatie van
basisschool Het Palet in schooljaar 2018/2019.
De jaarkalender met een beknopte versie van
de schoolgids wordt al voor de zomervakantie
aan de ouders verstrekt. uitgereikt. Op initiatief
van de medezeggenschapsraad is dat vooral een
praktisch document geworden.
Ouders vinden hierin:
- schooltijden
- belangrijke data/ vakanties/ studiedagen
- ziekte- en verlofregeling
- overblijfreglement
- namen en adressen van de leerlingen per
groep
- informatie m.b.t. de inhoud van het
onderwijs op het Palet

Directie bs. ‘Het Palet’
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1.5 AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)
Om goed onderwijs te kunnen geven en activiteiten te kunnen organiseren, verwerkt de school
gegevens van uw kind. Hierbij kunt u denken aan contactgegevens, schoolresultaten, voortgang van
het onderwijs, gegevens over de ouderbijdrage, etc. In het "Privacyreglement Leerlingengegevens" van
Onderwijsstichting KempenKind staat beschreven op welke wijze de school omgaat met deze
gegevens. Hierin staat onder andere beschreven wie welke gegevens op welke manier mag bewerken.
Ook staat in dit reglement aan welke andere organisaties onze school gegevens van uw kind
verstrekt en onder welke voorwaarden dit gebeurt. Op moment van uitgave van deze schoolgids is
dit nog niet formeel vastgesteld. Dit zal in 2018 plaatsvinden.
De school slaat gegevens per leerling op in een leerlingdossier. Als ouder/verzorger heeft u recht op
inzage in het leerlingdossier van uw kind. Als u dit wilt, kunt u dit schriftelijk aangeven bij de
directeur van de school. Omdat het leerlingdossier vaak uitgebreid is, heeft de school maximaal vier
weken de tijd om, na goedkeuring van uw verzoek, het leerlingdossier voor u inzichtelijk te maken.
Wanneer u verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens van uw kind wenst,
kunt u dit samen met de redenen waarom u dit wilt, aangeven bij de directeur.
Na vaststelling van het privacyreglement wordt dit gepubliceerd op de nieuwe website van
KempenKind (www.kempenkind.nl). Vragen hierover kunt u dan stellen aan de directeur of aan het
bestuursbureau van KempenKind (tel. 0497-516337).
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2 Doelen en resultaten
2.1. - In Hapert staat een school…

In aanloop naar een MFA

Basisschool Het Palet in Hapert maakt deel uit
van de Onderwijsstichting KempenKind.
KempenKind bestuurt 15 basisscholen, een
school voor SBO en een school voor SO-VSO.
In het begin van schooljaar 2018-2019
bezoeken 468 kinderen onze school en starten
we met 20 groepen: 17 reguliere groepen en 3
neveninstroomgroepen. Neveninstromers zijn
kinderen van 6 tot en met 12 jaar, die de
Nederlandse taal nog niet spreken. Deze
kinderen komen uit vier Kempengemeenten –
Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel/De Mierden en krijgen gemiddeld één jaar les op Het Palet.

Als alles volgens planning verloopt, vindt de
aanbesteding van de te bouwen MFA voor 1
januari 2019 plaats. Zonder al teveel tegenslag
zou er in de tweede helft van 2019 gebouwd
kunnen worden. Na 1 à 1,5 jaar hopen we met
onze MFA-partners de nieuwe accommodatie
te
betrekken.
Deze
partners
zijn:
gemeenschapshuis Den Tref, Nummereen
Kinderopvang/Buitenschoolse
Opvang,
Ouderensteunpunt De Kloostertuin, de
Openbare Bibliotheek en de Parochie. In de
MFA zullen het kerkgebouw, de pastorie en de
sporthal geïntegreerd worden. De MFA zal
gebouwd worden aan de Oude Provincialeweg.

Er wordt onderwijs gegeven op twee locaties.
In het hoofdgebouw (Bernhardstraat 4) krijgen
de kinderen van groep 1 t/m 6 en de
neveninstromers les. De groepen 7 en 8 krijgen
les op de locatie Bovenbouw, voorheen
basisschool De Marnix (Oude Provincialeweg
17). In het hoofdgebouw van Het Palet zijn
tevens de Openbare Bibliotheek, de
Peuterspeelzaal
(Nummereen),
een
muzieklokaal, een handenarbeidlokaal en een
TV-studio gevestigd. Ook heeft basisschool Het
Palet een eigen bibliotheekvoorziening met een
permanente uitleen tijdens schooluren.
Onderwijsstichting KempenKind maakt gebruik
van twee lokalen: één lokaal voor twee
Plusklassen en één lokaal voor de regionale
sport- en combinatiefunctionarissen.
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2.2.

Leerlingenpopulatie en
schoolomgeving

Tref, het gemeenschapshuis van Hapert, dat
ook gehuisvest gaat worden in de op te richten
MFA.
Voor het culturele aanbod op school wordt er
samengewerkt met Cultuur Plaza De Kempen
(www.cultuurplazadekempen.nl) en Kunstbalie
in Tilburg (www.kunstbalie.nl).
In april 2016 hebben 16 scholen voor Primair
Onderwijs – verspreid over Nederland - de
Vereniging voor CultuurProfielscholen PO
opgericht. Het Palet maakt deel uit van deze
groep pionier-scholen en draagt sinds oktober
2017 het predicaat CultuurProfielschool. Deze
scholen profileren zich in kunst- en
cultuureducatie en willen inspireren en leren
van elkaar.
Voor opvoeringen maken we meestal gebruik
van Den Tref in Hapert, een prima geoutilleerd
gemeenschapshuis met een theaterzaal met
plaats voor 400 toeschouwers, zodat behalve
kinderen ook ouders uitgenodigd kunnen
worden.
Jaarlijks
organiseert
de
cultuurgroep,
onderdeel van kennisteam Onderzoekend &
ontdekkend leren, een ‘Paletdag’, waarbij
cultuur
en
techniek
centraal
staan.
Kunstenaars, hobbyisten en beoefenaars van
allerlei ambachten uit Hapert en omgeving
worden hierbij uitgenodigd.

1. Hapert
Hapert behoort sinds 1 januari 1997 tot de
gemeente Bladel (20.000 inwoners). De
gemeente Bladel heeft een groot aanbod van
voorzieningen op het gebied van onderwijs,
zorg, sport, cultuur en recreatie. Industrie en
dienstverlening zorgen samen voor ongeveer
10.000 arbeidsplaatsen.
Hapert heeft ongeveer 5.300 inwoners en
grenst aan de plaatsen Casteren, Hoogeloon,
Duizel en Bladel en verder aan uitgestrekte
bos- en heidegebieden en agrarisch gebied.
Vanzelfsprekend dat op het programma van
ieder leerjaar minstens eenmaal per jaar een
natuuractiviteit staat.
De woonwijken in Hapert zijn gevarieerd en
ruim opgezet. Er is veel groen en er zijn diverse
speelterreinen. Onze speelplaats op de hoek
Bernhardstraat/Julianalaan is ook na schooltijd
een speelterrein dat voor onze leerlingen en de
BSO van Nummereen toegankelijk is.
De ouders komen voor een groot deel uit
Hapert of omgeving. In veel gezinnen wordt de
spreektaal met enige dialectische inslag verrijkt.
Het lijkt voor de meeste kinderen geen
belemmering te zijn om zich te uiten in de
voertaal van de school: Standaardnederlands.
2. leerlingen
In het begin van schooljaar 2018-2019
bezoeken 463 kinderen onze school en starten
we met 20 groepen: 17 reguliere groepen van
gemiddeld
26
leerlingen
en
3
neveninstroomgroepen.
Voor
speciale
zorgvragen werken we samen met het
Centrum voor Passend Onderwijs en SBO De
Piramide in Bladel en de School voor SO/VSO
in Eersel.
De regionale scholen voor voortgezet
onderwijs ‘Rythovius College’ en ‘Pius X
College’ staan respectievelijk in Eersel en
Bladel.
3. Culturele omgeving
Op cultureel gebied zijn de inwoners van
Hapert aangewezen op de musea en theaters in
andere Kempengemeenten en de steden
Tilburg en Eindhoven. De school werkt mee
aan de bekendmaking van culturele en
sportieve activiteiten van verenigingen uit de
omgeving. Dit om onze leerlingen op deze
gebieden
te
stimuleren.
Voor
schoolopvoeringen maken we gebruik van Den

2.3.

Personeel

Onderwijs- en onderwijsondersteunend
personeel
Wij willen leerlingen actief en gemotiveerd aan
het onderwijs laten deelnemen. Hierbij houden
we rekening met individuele behoeften van
leerlingen. De leerkracht ondersteunt en daagt
het kind zodanig uit, dat het kind zich kan
ontplooien.
Van leerkrachten wordt verwacht dat zij over
goede
communicatieve
vaardigheden
beschikken en flexibel en daadkrachtig zijn. We
vinden het belangrijk dat leerkrachten
initiatieven nemen om de school verder te
ontwikkelen en inspelen op onderwijskundige
en maatschappelijke veranderingen.
Naast groepsleerkrachten werken er op school
ook vakleerkrachten beeldende vorming,
muziek, dans en gym. Ook zijn er op school
twee interne begeleiders aanwezig - waarvan
één orthopedagoog - en één of meer
onderwijsassistenten
per
unit.
De

8

ondersteuning van onze leerlingen kan in
groepsverband of individueel ingezet worden
op diverse gebieden: leren, werkhouding,
organiseren, werkaanpak of motoriek.
Iedere leerkracht en onderwijsassistent heeft
naast onderwijstaken ook groepsoverstijgende
taken. Deze taken hebben betrekking op
onderwijsinhoud en schoolorganisatie. Elke
leerkracht en onderwijsassistent draagt
verantwoordelijkheid binnen een kennisteam.
Enkele leerkrachten vervullen daarnaast een
coördinerende rol als unitcoördinator of
coördinator
van
een
kennisteam.
Onderwijsondersteunend personeel op onze
school zorgt voor de huishoudelijke,
administratieve en conciërgetaken.

Wij zijn een katholieke school en proberen
daar in ons onderwijs invulling aan te geven.
Naar onze overtuiging heeft de school nu en
ook in de komende tijd, een tijd waarin
materialisme en individualisering meer op de
voorgrond staan, meer dan ooit een opdracht.
Het lijkt er soms op, dat in onze samenleving
waarden en normen minder vanzelfsprekend en
algemeen aanvaard zijn. Daarom is het van
belang de kinderen - de dragers van de
samenleving van de toekomst - een aantal vaste
waarden en normen voor te houden. Dit komt
naar voren in de navolgende doelen:


Stagiaires
Het kan zijn dat uw kind les van een leerkracht
in opleiding krijgt. Op onze school werken we
met stagiaires van de lerarenopleidingen van
Helmond en Eindhoven. We bieden ook
stageplaatsen aan andere functies binnen het
onderwijs
zoals;
onderwijsassistenten,
vakleerkrachten
bewegingsonderwijs
en
studenten pedagogiek en psychologie. Deze
staan altijd onder supervisie van ons personeel.

We zijn een school die, werkend vanuit
de katholieke grondslag, kinderen
voorbereidt op deelname aan de
maatschappij.
We staan als een eigentijdse katholieke
school open voor de diverse culturen en
godsdiensten binnen de multiculturele
samenleving.
We hechten veel belang aan het
overdragen van waarden en normen.
We begeleiden kinderen en stimuleren
hen in hun groei naar zelfstandigheid.
We willen kinderen zich laten
ontwikkelen in een goed pedagogisch
klimaat.
We houden in ons onderwijs rekening
met elke individuele leerling. Kinderen
vertonen verschillen: we vinden het onze
opdracht daar zo goed mogelijk recht aan
te doen.
We willen een school zijn die het morgen
beter doet dan vandaag. Daarbij past een
voortdurende reflectie op ons handelen
en het voortdurend in ontwikkeling zijn.
Kortom: we willen kwaliteit leveren.







Vervangend personeel
Op het moment dat er een leerkracht ziek is,
wordt er vervanging geregeld voor de groep.
Een invalleerkracht wordt ondersteund door
de leerkracht uit de parallelgroep. We streven
ernaar om de dag zo vertrouwd mogelijk te
laten
verlopen.
Wanneer
er
geen
invalleerkracht beschikbaar is, zoeken we
intern naar een oplossing. Er worden in
principe nooit kinderen naar huis gestuurd.





2.4. Identiteit

Het onderwijs op het Palet ziet er gerelateerd
aan de ontwikkeling van waarden niet anders
uit dan het onderwijs op een niet-katholieke
school. Onze waarden krijgen vanuit het
christelijk perspectief echter wel een extra
dimensie.

Wij schenken aandacht aan de Christelijke
feesten. Deze feesten brengen de belangrijke
levens-ervaringen ter sprake: delen, dood en
leven, geboorte, vreugde en verdriet, arm en
rijk. Verder vinden wij het van belang dat onze
leerlingen kennis nemen van andere culturen en
godsdiensten, zodat ze respectvol met
verschillen leren omgaan in onze multiculturele
samenleving. Wij richten ons bewust en actief
op de integratie tussen kinderen uit de
Neveninstroom en kinderen in de reguliere
groepen.

Het gaat erom dat kinderen:
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verantwoordelijkheid dragen voor
eigen doen en laten én voor hun
leefwereld
rekening houden met elkaar





In groep 1/2 werken we vanuit de principes van
ontwikkelingsgericht onderwijs. Eigen initiatief,
zelfstandig werken en uitgaan van de interesses
van kinderen geven doorlopend impulsen aan
de ontwikkeling. De betrokkenheid van het
kind wordt vergroot door voor hen
betekenisvolle situaties aan te bieden. In deze
uitdagende leersituaties kan de leerkracht door
voortdurend observeren de ontwikkeling van
kinderen op de voet volgen en waar nodig
ondersteunen en bijsturen. De principes van
ontwikkelingsgericht onderwijs en van adaptief
onderwijs (onderwijs op maat) zijn ook een
bron van inspiratie voor de groepen 3 t/m 8.
Vanaf groep 1/2 spreken we bewust het
onderzoekend en ontwerpend vermogen van
kinderen aan waarbij we ruimte geven aan
creativiteit en het ontdekken van talenten.

elkaar serieus nemen, zorg dragen voor
elkaar
oog krijgen voor de diversiteit in de
eigen groep en daarbuiten
gevoelig worden voor de religieuze
dimensie van het bestaan, m.a.w. met
verwondering in het leven staan.

Voor leerkrachten betekent dit dat zij:





2.5.

positieve verwachtingen hebben van
hun onderwijs en van de mogelijkheden
van hun leerlingen;
met liefde voor het vak en voor de
kinderen proberen op een kindvriendelijke manier ‘eruit te halen, wat
erin zit’;
zich gezamenlijk verantwoordelijk
voelen voor alles wat er op school
gebeurt; er ‘teamwork’ van maken.

We zien deze principes het duidelijkst vorm
krijgen in:


Waar de school voor staat







Onze missie is “Veelzijdig leren om samen
kleurrijk te leven”. Naast het cognitieve leren
vinden we leren op sociaal, sportief en creatief
gebied belangrijk. Hierbij hechten we veel
waarde aan het overdragen van waarden en
normen. Leren doen onze kinderen met hun
hoofd, hart en handen. We willen ons
onderwijs zo inrichten dat de leerlingen door
middel van reflectie inzicht in hun handelen
krijgen en zelf daar de effecten van
ondervinden. Met ingang van schooljaar 20182019 is elke leerkracht, afhankelijk van zijn/
haar werktijdsfactor, mentor van een groep
leerlingen. Leerkrachten gaan structureel en in
toenemende mate met leerlingen in gesprek
over hun gedrag en prestaties. Het doel is dat
leerlingen
een
ononderbroken
ontwikkelingsproces doorlopen op onze
school. Leerkrachten ontwikkelen zich
voortdurend, bijvoorbeeld in de vorm van
scholing, beeldbegeleiding en coaching, om
deze processen goed te laten verlopen. De
resultaten van de leerlingen worden
systematisch geëvalueerd en gevolgd.

2.6.

thematisch onderwijs door de hele
school (wereldoriënterende vakken)
het werken met portfolio
werken aan weektaken
het werken met groepsplannen
het adaptieve taal- en rekenonderwijs
de creatieve vakken

Doelen en resultaten

Wij streven ernaar dat kinderen op onze
school zelfstandig en probleemoplossend
kunnen handelen. We stimuleren daartoe hun
creatieve ontwikkeling in denken en doen. Zij
moeten zelfstandig en kritisch informatie
kunnen verwerven en daar ook verslag van
kunnen doen. Zelfstandigheid in een
probleemoplossend proces vraagt van kinderen
dat ze een basispakket van kennis en
vaardigheden beheersen en kunnen toepassen.
Naast leerinhouden hechten we veel belang aan
de persoonlijkheidsvorming van de kinderen.
Daarbij is onze aanpak niet alleen gericht op het
welslagen van de leerling zelf, maar ook op het
welzijn van anderen en op het samenleven met
anderen. Wij stemmen ons onderwijs steeds
meer af op de (onderwijs)behoeften van de
individuele leerling. Met ingang van schooljaar
2018-2019 starten wij met het voeren van
driehoeksgesprekken om dit zo optimaal
mogelijk te kunnen doen. Door op deze manier
met elkaar in gesprek te gaan, bouwen we

"Veelzijdig leren
om samen
kleurrijk te leven"
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samen aan een vertrouwensrelatie waarin een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de
ontwikkeling van het kind centraal staat.
Gezamenlijke reflectie met leerlingen op de
werkvloer en tijdens de driehoeksgesprekken
zorgt bij leerlingen voor inzicht in het eigen
leerproces, kennis over hoe zij hier zelf invloed
op uit kunnen oefenen en de opbouw van een
goed zelfbeeld.
Het rapport zoals we dit in zijn huidige vorm
hanteren, wordt op relatief korte termijn
vervangen. Tijdens de driehoeksgesprekken
willen we met ouders en kind in gesprek over
individuele groei/ ontwikkeling, los van wat
kinderen op basis van hun leeftijd gemiddeld
gezien zouden moeten kennen/ kunnen. Het
portfolio gaat binnen deze driehoeksprekken
een steeds belangrijkere rol vervullen. In
schooljaar 2018-2019 worden de eerste
stappen gezet met Social Portfolio, onderdeel
van Social Schools. Op basis van de keuze voor
de methode Blink Wereld (groep 3-4) en Blink
Wereld-geïntegreerd (groep 5 t/m 8) voor
thematisch
werken
binnen
de
wereldoriënterende vakken zal het rapport in
zijn huidige vorm in schooljaar 2018-2019 het
eerst vervangen worden op het gebied van
wereldoriëntatie. De overige vakgebieden als
rekenen en taal volgen daarna.

zodat kinderen zelf leren zorg te dragen voor
een sfeer waarin iedereen zich veilig en gekend
voelt.
Een prettige manier van omgaan met elkaar is
iets wat niet vanzelf ontstaat: kinderen moeten
dat leren. Het is iets waar we elke dag mee
bezig zijn door met kinderen op de werkvloer,
in de situatie te reflecteren; we luisteren naar
kinderen, stellen vragen en verkennen
alternatieven in de omgang met de ander. We
stemmen hierbij af op de individuele leerling; de
ene leerling heeft meer begeleiding nodig in de
omgang met anderen dan de andere leerling.
Kinderen hebben er hun hele leven profijt van
wanneer ze geleerd hebben om problemen,
ruzies of irritaties uit te praten. Wanneer
kinderen leren hoe ze problemen onder
woorden kunnen brengen, hoe ze kunnen
vertellen waarom ze boos of verdrietig zijn of
hoe het kwam dat er ruzie ontstond, is het
gemakkelijker om begrip op te brengen. We
maken daarbij duidelijk wat wel en wat niet kan.
Soms hebben leerlingen hierbij extra
ondersteuning nodig. De IB-ers adviseren
hierin de groepsleerkracht. Het kan nodig zijn
externe expertise in te schakelen.
Bij de inrichting van de school en lokalen
richten we ons bewust op sfeer en
‘thuisvoelen’. We hebben hierbij oog voor orde
en rust.

Behalve van methodegebonden toetsen maken
we ook gebruik van signaleringstoetsen uit het
Cito-leerlingvolgsysteem – met een landelijke
normering – waarmee we behalve de
individuele vorderingen van een kind over
meerdere jaren ook de vorderingen van de
groepen volgen en evalueren. De meest
recente uitslagen van de toetsen uit het Citoleerlingvolgsysteem worden in alle leerjaren
aan het rapport toegevoegd.

2.7.

2.8.

Sfeeractiviteiten

Om het jaar houden we voor de
kleutergroepen een kleuterfeestdag met een
bepaald thema zoals sprookjes, poppentheater
enz. Het andere jaar staat er een uitstapje naar
een speeltuin of iets dergelijks op het
programma.
De groepen 3 t/m 7 gaan op ‘schoolreis’ met
waar mogelijk een educatief element.
De groepen 8 gaan in een van de laatste
schoolweken op schoolkamp. Ze gaan of van
maandag t/m woensdag of van woensdag t/m
vrijdag. De kinderen sluiten zo op een actieve
en
gezellige
manier
hun
8-jarige
basisschoolperiode af. Ook vindt aan het eind
van het schooljaar de eindmusical plaats.
Ook aan andere activiteiten zoals het
sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering en

Pedagogisch klimaat

Een rustige en stimulerende werksfeer, waarin
leerlingen en leerkrachten zich thuis voelen, is
de basis van goed onderwijs. We zorgen op Het
Palet voor een ongedwongen sfeer, waarbij wij
als leerkrachten met respect en waardering
omgaan met de kinderen. Dit verwachten we
ook van kinderen onderling. Leerkrachten en
kinderen hanteren de ‘Gouden regels’ van de
school. Ook samen met de kinderen worden er
afspraken en regels opgesteld op groepsniveau,
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carnaval besteden we aandacht. De ouderraad
levert een belangrijke bijdrage in de organisatie.

2.9.

het lopende schooljaar staan in de volgende
twee hoofdstukken.

2.10

Kwaliteit van het
onderwijs

Terugblik resultaten 17/18

In de meerjarenplanning stonden voor het
afgelopen schooljaar zo’n negentig grote en
kleinere veranderacties gepland. Van deze
veranderonderwerpen is het merendeel
afgerond en een aantal is in gang gezet. Enkele
acties zijn nog niet of nauwelijks opgestart.
Deze laatste onderwerpen worden kritisch
bekeken en dan alsnog opgepakt, krijgen een
ander accent, worden herzien of zijn
achterhaald door nieuwe ontwikkelingen.
Hieronder is een evaluatie opgenomen van een
aantal belangrijke veranderonderwerpen van
het afgelopen schooljaar.
Voor een meer gedetailleerde omschrijving van
de opbrengsten kunnen de evaluaties van de
verschillende
inhoudelijke
werkgroepen
(kennisteams) worden geraadpleegd. Informeer
hiervoor bij directie, IB-er of kwaliteitscoördinator.
De ontwikkelingen van enkele speerpunten van
het afgelopen schooljaar:

Op een aantal manieren werkt Het Palet aan
verdere kwaliteitsverbetering: door het
actualiseren van lesprogramma’s en projecten,
nascholing en coaching van personeel, het
consequent volgen en evalueren van de
resultaten van de leerlingen en het verder
ontwikkelen van het onderwijs met behulp van
een schoolplan, waarin de beleidsvoornemens
voor de komende jaren zijn opgenomen.
Het team werkt jaarlijks aan een aantal
onderwijsverbeteringen. Dit gebeurt op team-,
unit- (groep 1/2, 3/4, 5/6, 7/8) en leerjaarniveau.
Deze verbeterpunten zijn opgenomen in de
meerjarenplanning van het schoolplan, die ieder
jaar wordt geactualiseerd.
Elk jaar gaan we in dialoog met onze ouders uit
de Schoolraad+ (bestaande uit OMR-leden en
enkele ouders met specialistische achtergrond)
over de veranderingsonderwerpen en andere
interessante thema’s voor ouders. Ook komt
hierbij aan de orde welke veranderingen voor
de komende jaren gewenst zijn.
De directie evalueert ook jaarlijks met iedere
leerkracht
individueel
de
onderwijsontwikkelingen tijdens een ontwikkelings- of
functioneringsgesprek. Bij de invoering van
veranderingen laten we ons ondersteunen door
professionele
begeleiders.
Omdat
kwaliteitsverbetering een continu proces is,
heeft de school een kwaliteitscoördinator.
Deze volgt samen met de IB’er systematisch de
kwaliteit van ons onderwijs met het doel om
voortdurend te verbeteren. Tegenvallende
resultaten of ontevredenheid van ouders
moeten
gesignaleerd
worden.
Kleine
verbeterpunten worden direct aangepakt,
grotere punten worden in een planning
opgenomen. De verschillende onderwijsveranderingen binnen de school worden op
elkaar afgestemd in een jaar- en een
meerjarenplan. Datgene wat we beloven te
doen, moet ook uitgevoerd worden. Datgene
wat we goed doen, moeten we vasthouden. De
resultaten van enkele onderwijsveranderingen
van het vorig schooljaar en een aantal
voorgenomen onderwijsveranderingen voor

Ontwikkelingen School – IKC – MFA
Directeur Gerard Smetsers heeft vanaf februari
2016 samen met partners van de
Peuterspeelzaal en Kinderopvangorganisatie
Nummereen deelgenomen aan een IKC-traject
(Integraal Kind Centrum). De voorzitter van
het CvB van KempenKind heeft ook hieraan
deelgenomen. Hij is ook partner in het
gemeentelijke overleg m.b.t. de realisering van
een multifunctionele accommodatie (MFA) in
Hapert in schooljaar 2021-2022.
“Hart van Hapert” is de naam van deze nieuw
te bouwen accommodatie. Met dit gebouw
wordt een belangrijke voorziening gerealiseerd
ter verbetering en versterking van de
leefbaarheid in het dorp.
Zes partijen werken hiervoor al ruim zeven jaar
intensief samen. Het zijn Basisschool Het Palet,
Gemeenschapshuis Den Tref, Steunpunt de
Kloostertuin,
Bibliotheek
de
Kempen,
NummerEen Kinderopvang en Parochie Heilige
Apostelen Petrus en Paulus.
Het nieuwe gebouw biedt onderdak aan
onderwijs, gemeenschapshuis, dagopvang,
buitenschoolse opvang, peuterprogramma,
bibliotheek, oudersteunpunt, parochie en
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binnensportactiviteiten. Het biedt ruimte om
nieuwe initiatieven mogelijk te maken en
stimuleert samenwerking en kruisbestuiving bij
de gebruikers. Ontwikkelen, verbinden en
ontmoeten: dat wordt het nieuwe “Hart van
Hapert”.

Wijs is een erkend interventie-programma om
bewegen en spelen in heel Nederland en voor
alle leeftijden een kwaliteitsimpuls te geven.
De leerkrachten en kinderen van de NT2groep hebben de aftrap genomen om Beweeg
Wijs in de praktijk uit te testen. Dit heeft het
buitenspel voor hen geordend, gekaderd en
gestructureerd waardoor plezier, ontwikkeling
en kwaliteit weer voorop staan. Na deze
positieve ervaring is ervoor gekozen om
Beweeg Wijs ook in de andere groepen stap
voor stap te introduceren. Er is een werkgroep
– beweegteam – gevormd die de introductie en
verdere coördinatie op zich heeft genomen.
Met het gehele team is tussentijds geëvalueerd
en naar aanleiding daarvan heeft de werkgroep
de organisatie bijgesteld op onderdelen
waarvoor dat nodig was. Na een gezamenlijke
eindevaluatie heeft het team ervoor gekozen
om Beweeg Wijs in 2018-2019 verder te willen
ontwikkelen in de praktijk.

Inmiddels
is
het
peuterspeelzaalwerk
ondergebracht bij Kinderopvangorganisatie
Nummereen. Met basisschool Het Palet als
onderwijspartner zijn er afspraken gemaakt om
te komen tot een Integraal Kind Centrum
binnen de toekomstige MFA.
Muziekimpuls
Het Palet vervult sinds het voorjaar van 2017
een voortrekkersrol binnen de VCPS, de
vereniging van cultuurprofielscholen in
Nederland. De komende jaren worden diverse
activiteiten geïmplementeerd binnen de eigen
schoolpraktijk. Omdat we weten dat muziek
een positieve ontwikkeling heeft op de
ontwikkeling van de hersenen van kinderen,
vinden we het de moeite waard om hierin te
investeren als school.
In schooljaar 17-18 is er in samenwerking met
Art 4U en muziekvereniging Kunst Adelt een
programma opgesteld voor groep 1 t/m 8.
De kinderen van groep 6 hebben 12 lessen
gevolgd op het instrument van hun keuze. De
kinderen van de groepen 7 hebben 8 lessen op
het instrument gevolgd. De muzieklessen
werden gegeven door vakdocenten. De
leerkrachten van Het Palet zijn door deze
vakdocenten
gecoacht
op
muzikale
vaardigheden. Zij hebben de lessen dus ook
bijgewoond.
Kinderen en docenten hebben samen
toegewerkt naar een concert voor ouders en
belangstellenden: het Palet-concert. Dit was
een groot succes.
Het aanbod is inmiddels geëvalueerd en is er
nog subsidie om verder te gaan met deze
muziekimpuls. Hier gaan we enthousiast
gebruik van maken.

Leerlingenraad
Sinds maart 2017 beschikt Het Palet over een
leerlingenraad. Uit de groepen 5 t/m 7 zijn op
democratische wijze vertegenwoordigers
gekozen die hun ideeën en meningen
inbrengen over diverse schoolse zaken die ook
de kinderen aangaan. Eén keer per maand
overleggen zij hierover met de directeur.

2.11

Schooljaarplan 2018-2019

Speerpunten 2018-2019:





Beweeg Wijs
Plezier beleven aan het spelen is essentieel voor
kinderen. Wij zijn afgelopen schooljaar op zoek
gegaan naar een manier om het welbevinden op
het schoolplein op een positieve manier te
beïnvloeden waarbij plezier, ontwikkeling en
kwaliteit voorop staan. Beweeg Wijs heeft deze
start samen met Het Palet gemaakt. Beweeg
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Implementatie methode Blink Wereld en
Blink Wereld-geïntegreerd
Oriëntatie op Kleuterlab: onderzoekend
leren voor kleuters.
Ontwikkeling doorgaande lijn m.b.t.
onderzoekend en ontwerpend leren voor
gr. 1-8
Ontwikkeling betekenisvol leren binnen
rekenen en taal
Samenwerkend / groepsdoorbrekend
leren d.m.v. thematisch werken
(Groepsdoorbrekend) onderwijsaanbod
op basis van talenten van leerkrachten
d.m.v. thematisch werken
Planmatige aanpak van integratie tussen
kinderen neveninstroom en kinderen
reguliere groepen





Oriënteren / implementeren Social
Schools als ouderplatform voor
communicatie en als digitaal portfolio
Uitvoeren van reflectieve gesprekken met
kinderen waarvan ‘Denken om te leren’
onderdeel uitmaakt.
Scholing / ontwikkeling
leerkrachtvaardigheden gespreksvoering






met kinderen én binnen de
driehoeksgesprekken
Uniformer en gepersonaliseerder werken
met Snappet op het gebied van rekenen en
taal
Implementeren Sharepoint/One Drive
Doorontwikkeling muziekimpuls
en Beweegwijs
Ontwikkelingen School – IKC – MF

Toelichting enkele speerpunten
Betekenisvol leren: thematisch werken van groep 1
t/m 8

belangrijk aandeel heeft binnen een thema,
werkt Het Palet samen met techniekcoaches
die leerkrachten op vrijwillige basis
ondersteunen.

Op Het Palet wordt schoolbreed thematisch
gewerkt aan wereldoriënterende vakken als
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek
en burgerschap. Met ingang van schooljaar
2018-2019 gebruiken we hierbij voor groep 3
t/m 8 de methode Blink Wereld. Het team van
Het Palet heeft hier aan het eind van schooljaar
2017-2018 na een uitgebreide oriëntatiefase en
testperiode unaniem voor gekozen.

Het werken in kennisteams
Op Het Palet wordt in schooljaar 2018-2019
gewerkt met 5 kennisteams (KT’s).
 Taal
 Rekenen
 Sociaal-emotionele ontwikkeling
 Onderzoekend en ontwerpend leren
 Kind in beeld

In deze methode staat ‘zelf doen’ centraal
waarbij de leerlingen onderzoekend en
ontwerpend leren. In groep 3 en 4 werken we
met vakspecifieke thema’s. Zo staat
geschiedenis centraal in een thema over de
Oertijd. Groep 5 t/m 8 werkt met Blink
Wereld geïntegreerd. Dit betekent dat binnen
een thema zowel geschiedenis, aardrijkskunde
als natuur & techniek aan bod komen. Kinderen
werken hier toe naar een eindopdracht waarbij
zij het resultaat laten zien van wat zij op basis
van eigen onderzoeksvragen ontdekt hebben.
Ook in groep 1/ 2 wordt volop onderzoekend
en ontdekkend geleerd. Leerkrachten gaan
binnen hun thema’s experimenteren met
onderzoekskaarten van KleuterLab. Thema’s
lopen van vakantie tot vakantie en sluiten
steeds schoolbreed bij elkaar aan.
Door thematisch te werken en hierbij de
nadruk te leggen op onderzoekend en
ontwerpend leren, bieden we elk kind de
mogelijkheid te ontdekken wat hij/zij boeiend
vindt en waar zijn/haar talenten liggen.
Leerkrachten van groep 1 t/m 4 worden
begeleid door Kunstbalie bij het vormgeven van
de thema’s. Leerkrachten van groep 5 t/m 8
ontwikkelen zich in samenwerking met experts
van Blink in het begeleiden van kinderen bij het
onderzoekend leren. Wanneer techniek een

Deze vijf kennisteams werken doelgericht aan
school/onderwijsontwikkeling. Elke leerkracht,
onderwijsassistent en vierdejaars PABOstudent participeert actief in een KT waar op
basis van affiniteit voor gekozen is. Elk KT
wordt aangestuurd door een coördinator.
Coördinatoren werken intensief samen met de
intern begeleiders en directie.
In het professionaliseringsplan voor 2018-2019
heeft de school per KT doelen/ inhouden en
gewenste opbrengsten geformuleerd. KT Taal
en KT Rekenen richten zich o.a. op het
integreren van taal/rekendoelen binnen het
thematisch
werken
en
betekenisvolle/
handelende activiteiten die leerkrachten binnen
hun spellings/ rekenonderwijs in kunnen zetten.
KT Sociaal-emotionele ontwikkeling richt zich
o.a. op de integratie van de Neveninstroom en
de reguliere groepen en visieontwikkeling
m.b.t. het pedagogisch perspectief van Het
Palet. KT Onderzoekend en ontwerpend leren
richt zich met name op de verdere
implementatie van de methode Blink Wereld in
de school, het experimenteren met
onderzoekend leren voor kleuters en de
integratie van excursies en kunst- en
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cultuurprojecten in het thematisch werken. Tot
slot richt KT Kind in beeld zich op
visieontwikkeling omtrent hoe wij op het Palet
de ontwikkeling van kinderen in beeld willen
brengen, het onderdeel wereldoriëntatie in
portfolio en inhoud/ gespreksformats voor de
driehoeksgesprekken.

2.12. Klachtenregeling
Problemen bespreekt u als ouder in eerste
instantie met de leerkracht van uw kind. Ons
streven is dat elke leerkracht u en uw kind
serieus neemt en samen met u zoekt naar de
beste oplossing. Is het probleem zo ernstig dat
u dit niet met de leerkracht of directie wilt
bespreken, dan kunt u contact opnemen met
de
directeur
of
een
van
de
vertrouwenspersonen van onze school. Wij
geven er de voorkeur aan dat ze op school
gebeld worden (tel: 0497-360384).
Vertrouwenspersonen voor Het Palet:
 Martine Berendsen ( privé: 0497518710)
 Philip Spooren ( privé: 0497-385961)
Als
u
ontevreden
bent
over
de
klachtenbehandeling op Het Palet kunt u
contact
opnemen
met
de
externe
vertrouwenspersoon.
Externe vertrouwenspersoon:
Irma van Hezewijk
06-54647212
irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
website externe vertrouwenspersonen:
www.vertrouwenswerk.nl
Secretariaat klachtencommissie:
Centrale
Geschillencommissie
Bijzonder
Onderwijs (CGBO), postbus 82324, 2508 EH
Den Haag, tel. 070-3568114
Meldpunt vertrouwensinspecteur:
tel. 0900-1113111 (8.00-17.00 uur werkdagen)
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3 Onderwijsinhoud
3.1.

Taal

Voor kinderen die in groep 2 nog niet
geïnteresseerd zijn in letters en lezen start het
leren lezen in groep 3.

Taal bestaat uit spreken, luisteren, lezen en
stellen. De taalontwikkeling begint al in de wieg
en duurt een heel leven. Taalgebruik bestaat
niet alleen uit woorden, ook gebaren, mimiek,
lichaamshouding en intonatie zijn uitingen van
taal.
Taal heb je nodig om te communiceren, om te
kunnen denken, om de wereld om je heen te
kunnen ordenen en om je creatief te kunnen
uiten.
Omdat taal in ons hele leven zo'n belangrijke
plaats inneemt, besteden we er veel tijd aan op
school.
We gebruiken de methode Taal Actief. De
methode kent een aparte leergang voor
spelling. Er wordt ook veel aandacht besteed
aan woordenschatontwikkeling. Met name
voor
het begrijpen van
geschreven
en
gesproken taal is een voldoende beheersing van
de woordenschat belangrijk.
Er is aangepaste oefenstof voor kinderen die
achterblijven in hun taalontwikkeling en voor
kinderen die meer aankunnen.

3.2.

In groep 6 hebben bijna alle kinderen het
eindniveau (avi-niveau 9) bereikt. Wie het niet
lukt, krijgt extra instructie.
Vrij lezen, duolezen en tutorlezen zijn
wezenlijke onderdelen van het leren lezen,
waarin leesplezier een belangrijk element is.
Lezen in een op het kind afgestemd leesniveau
vergroot eveneens het leesplezier.
In ons documentatiecentrum beschikken we
over een groot boekenbestand, waarin we de
verhalende boeken behalve op A, B, C – niveau
ook op leerjaarniveau hebben ingedeeld. De
boeken voorzien van een blauwe stip zijn
speciaal bestemd voor kinderen die wat
problemen hebben met lezen. De Openbare
Bibliotheek, die ook in de school gehuisvest is,
beschikt ook over een groot boekenbestand.
Het op een voldoende niveau technisch kunnen
lezen is een voorwaarde om tot goed
tekstbegrip te komen. Wij beschouwen
‘begrijpend lezen’ als een van de kernvakken
van de basisschool. Begrijpend lezen
ondersteunt het bestuderen van proefwerken
in o.a. de wereldoriënterende vakken.

3.3.

Lezen

Documentatiecentrum

Ons documentatiecentrum bestaat uit zo’n
9000 boeken. Dit zijn informatieve en
verhalende boeken. Voor de jongste kinderen
zijn er
prentenboeken te leen. Ook
tijdschriften maken onderdeel uit van onze
grote collectie boeken. De leerkrachten
kunnen er terecht voor vakliteratuur.
De
boekencollectie
wordt
zorgvuldig
afgestemd
voor
kinderen
uit
de
basisschoolleeftijd.
De werkgroep documentatiecentrum houdt
zich bezig met de aanschaf, het inwerken en het
onderhoud van de boeken. Ook houden zij zich

In groep 3 gebruiken we de aanvankelijk
leesmethode Veilig leren lezen. Vanaf groep 4
voor voortgezet technisch lezen de methode
Lekker Lezen.
In groep 1/2 wordt kennis gemaakt met
geschreven taal door middel van voorlezen en
het spelen met letters. Een kind dat verder wil
met het ontsleutelen van letters en woorden
krijgt hiervoor ruimte en kan ervaringen
opdoen met geschreven taal.
Het kind wordt gestimuleerd om ontdekkend
te leren lezen.

16

bezig met projecten rondom leesbevordering
en leesplezier.
Op elke moment van de schooldag kunnen
kinderen boeken lenen. Uw kind kan op school
ook boeken lenen voor thuis. Het heeft
daarvoor een pasje dat in de eigen groep ligt.

3.4.

Na het beheersen van de letters worden de
verbindingen aangeboden, zodat de kinderen
eind groep 3 het verbonden schrift beheersen.
In groep 4 worden de hoofdletters geleerd. In
groep 5 wordt doorgegaan met het inoefenen
van de hoofdletters in combinatie met moeilijke
verbindingen. Vanaf groep 6 krijgt het eigen
handschrift steeds meer vorm. Er is dan
aandacht voor het temposchrijven, de
drukletters en creatief schrijven.

Engels

In de midden- en bovenbouw krijgen de
kinderen Engels. De nadruk ligt op het verstaan
en het zelf spreken. We werken met thema's
zoals de familie, de school, in en om het huis,
sport en kleding. Ook lezen en schrijven zitten
al in het programma. Bij het luisteren en zelf
spreken gebruiken we cd’s, zodat de uitspraak
op de juiste manier wordt aangeleerd. Voor
Engels maken we gebruik van de methode: Take
it easy.

3.5.

De flexibiliteit van de methode maakt het de
leerkracht ruimschoots mogelijk de leerstof
aan
te passen
aan
de
individuele
schrijfontwikkeling van kinderen. Kinderen
worden gemotiveerd om prestaties te leveren
die aansluiten bij wat ze al kunnen. Het
materiaal nodigt bovendien uit om op
gestructureerde wijze zelfstandig te werken.
Bovendien is er aandacht voor het reflecteren
op eigen schrijfwerk en biedt het
mogelijkheden om de schrijfproducten te
verzamelen in een portfolio.

Schrijven

Om goed te kunnen schrijven moeten kinderen
geoefend zijn in het coördineren van grote en
kleine
bewegingen.
Gecoördineerde
schrijfbewegingen bevorderen namelijk een
vloeiend en leesbaar handschrift. Hiervoor
hebben kinderen veelzijdige bewegingservaringen nodig met het totale lichaam, de
rechter lichaamshelft, de linker lichaamshelft of
bijvoorbeeld met twee handen. Hierdoor
ontstaat
een
natuurlijke
groei
naar
bewustwording van links- en rechtshandigheid
en het ontwikkelen van de voorkeurshand. Als
dat bereikt is, kunnen we een kind ‘schrijfrijp’
noemen. Deze ontwikkeling verloopt bij ieder
kind in een eigen tempo. Een kind kan pas
starten met het schrijven van letters en cijfers
als het ‘schrijfrijp’ is.
In groep 1 en 2 bevorderen we de grote en
kleine motoriek door te werken aan:
 evenwicht
 tweezijdig werken op bord en papier
 tweehandig ruimtelijk werk
 lichaamsoriëntatie
 ritmische lijnen op muziek
 spiegelen en draaien

3.6.

Rekenen

In de groepen 3 t/m 8 werken we met de
methode Wereld in Getallen, een methode voor
realistisch rekenonderwijs. e groepen 1/2
maken gebruik van rekenroutines, de methode
Met Sprongen Vooruit en het bronnenboek van
Wereld in Getallen.
Het reken- en wiskundeonderwijs ontleent zijn
zin aan de herkenbaarheid en toepasbaarheid in
het dagelijks leven.
Daarom willen we dat kinderen vanuit allerlei
situaties, zoals die zich in het dagelijks leven
voordoen, begrippen en vaardigheden eigen
kunnen maken en praktische problemen leren
oplossen. De manier waarop de kinderen in het
realistische rekenonderwijs tot een oplossing
komen, mag verschillen. Binnen de rekenles
staat de interactie ofwel de wisselwerking
tussen leerkracht en kinderen en tussen
kinderen onderling centraal. Een situatie of
probleem wordt gezamenlijk besproken en
doordacht. Mogelijke aanpakken worden
uitgewisseld, verduidelijkt en afgewogen tegen
elkaar. Om aanpakken en oplossingen zichtbaar
te maken en te komen tot handige oplossingen
maken we gebruik van diverse modellen ofwel
voorstellingen:

Bij het schrijfonderwijs maken we gebruik van
de methode Pennenstreken. In groep 3 starten
we met het aanleren van het schrijven van
letters en cijfers.
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in het getalgebied t/m 10 vormen de vingers
van beide handen een belangrijk
hulpmiddel. Hierin zit de vijfstructuur, die
gebruikt wordt bij het optellen en
aftrekken;
 in het getalgebied t/m 20 gebruiken we het
rekenrek met de vijf- en tienstructuur als
hulpmiddel bij het optellen en aftrekken;
 in het getalgebied t/m 100 nemen zowel de
getalsnoeren als de lege getallenlijn een
belangrijke plaats in als steun bij het leren
rijgen. In groep 4 wordt het getalgebied t/m
100 extra ondersteund met het
programma Met sprongen vooruit. Kinderen
springen getallen op een denkbeeldige lijn
en ervaren zo aan de lijve de waarde van de
getallen.
De leerstof is opgedeeld in kleine stapjes. De
vorderingen worden regelmatig getoetst. Door
zelfstandig werken maken de kinderen zich de
leerstof verder eigen. Deze zelfstandige
verwerking vindt in groep 4 t/m 8 plaats op
tablets via het adaptieve programma Snappet.
De leerkracht heeft dan tijd voor extra
instructie aan bepaalde leerlingen.

3.7.

Om deze punten te kunnen realiseren wordt er
uitgegaan van situaties, die aansluiten bij de
belevingswereld van de kinderen.
In groep 1/2 werken we projectmatig aan
verkeersonderwijs. Vanaf groep 3 werken we
met de methode Klaar over!
In oktober 2002 heeft Het Palet het Brabants
Verkeersveiligheidslabel (BVL-label) verkregen.
Wij proberen het verkeersonderwijs zodanig in
te richten, dat er niet alleen theorie, maar ook
integratie met de praktijk gerealiseerd wordt.
Daarvoor worden elk schooljaar in alle
groepen diverse activiteiten gepland, zoals:
behendigheidsproef, trapvaardigheid, fietscontrole, project de dode hoek, verkenning
school-thuisroute
voortgezet
onderwijs,
oversteekdiploma.
Om het draagvlak te vergroten hebben we de
medewerking van alle ouders nodig. Enkele
verkeersouders maken deel uit van de
werkgroep.
In groep 7 wordt het verkeersexamen
afgenomen. Dit examen omvat een theoretisch
en een praktisch gedeelte. De organisatie ervan
berust bij Veilig Verkeer Nederland. De
kinderen kunnen een diploma behalen waarop
vermeld staat voor welk gedeelte men is
geslaagd.

Wereldoriëntatie

Op Het Palet wordt schoolbreed thematisch
gewerkt aan wereldoriënterende vakken als
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek
en burgerschap. Met ingang van schooljaar
2018-2019 gebruiken we hierbij voor groep 3
t/m 8 de methode Blink Wereld. Deze
methode is dekkend wat betreft de kerndoelen
voor de wereldoriënterende vakken. Voor
meer informatie verwijzen wij u graag naar
hoofdstuk 2 waar het betekenisvol leren op
Het Palet staat beschreven.

3.8.

Levensbeschouwing

Het vak levensbeschouwing krijgt op Het Palet
vorm met behulp van projecten rondom
Kerstmis en Pasen. Onze school vindt het
belangrijk met de leerlingen de grote christelijke
feesten te vieren, want deze feesten brengen
belangrijke levenservaringen ter sprake: delen,
dood en leven, geboorte, vreugde en verdriet,
arm en rijk.
Wij maken als school deel uit van een
multiculturele samenleving. De diversiteit in
geloofsbeleving en het aantal niet-gelovigen
neemt toe. Ook voor kinderen uit deze
gezinnen staan onze deuren open. Kennis
nemen van elkaars levensovertuiging draagt bij
tot wederzijds respect en dat is broodnodig
binnen onze steeds harder wordende,

3.7.1. Sociale redzaamheid/
verkeersgedrag
Met het verkeersonderwijs willen we kennis en
vaardigheden bijbrengen en sociaal gedrag
aanleren.
Samen moeten deze punten leiden tot een
veilige verkeershouding bij kinderen.
Kortom we willen kinderen:
 regels leren en die leren toepassen;
 veilig om leren gaan met hun fiets;
 leren handelen in het belang van de
veiligheid van de ander en zichzelf.
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multiculturele samenleving. Daarom wil de
school haar leerlingen kennis laten maken met
andere culturen en godsdiensten.
Het inleiden van de kinderen in de kerk
(voorbereiding eerste communie en vormsel) is
een taak van de parochie en ouders. De school
stelt zich loyaal op als het gaat om
ondersteuning van activiteiten, georganiseerd
door de parochie, zoals het beschikbaar stellen
van schoolgebouw en leermiddelen.

3.9.




Techniekthemadagen in alle groepen
(groepsdoorbrekend)
Inzet Mad Science (na schooltijd).

3.12. Cultuureducatie
In groep 4 en 5 krijgen de kinderen
Voorbereidend Instrumentaal Onderwijs (VIO)
met in groep 5 aansluitend aan de schooltijd
blokfluitles. Deze lessen zijn op vrijwillige basis
met voor de ouders enkel de kosten voor
blokfluit en lesboek. Sinds we VIO op onze
school hebben ingevoerd, zijn meer kinderen
doorgegaan met het bespelen van een
instrument. De plaatselijke harmonie met eigen
jeugdafdeling
houdt
jaarlijks
een
voorspeelochtend op onze school of in Den
Tref. In samenwerking met de Stichting
Leerlingenopleiding Kunst Adelt Hapert geven
muziekdocenten na schooltijd muziekles in
onze school.
In de groepen 6, 7 en 8 wordt beeldende
vorming verzorgd door een vakleerkracht. De
vakleerkracht dansante vorming geeft les aan de
groepen 1 t/m 8 en doet dit veelal in de
voorbereiding voor een dansoptreden, een
musical of voor het Palet-concert.
We vinden het belangrijk dat de kinderen
tijdens hun basisschoolperiode in aanraking
komen met verschillende cultuurdisciplines en
integreren deze binnen onze thema’s: film,
theater, dans, fotografie, muziek, beeldende
kunst, literatuur en erfgoededucatie. Door een
gevarieerd cultureel programma aan te bieden,
hopen wij de kinderen een rijker leerklimaat te
geven. Ontdekken van cultuur betekent ook
dat de kinderen de wereld ingaan of dat er
kunstenaars op bezoek komen uit Hapert of
omgeving.
Binnen cultuureducatie ligt ons accent op
beleving en ervaring, waarbij leerlingen bewust
op onderzoek uitgaan en hun eigen talenten
mogen ontdekken. Bij alles wat we aanbieden,
stimuleren we kinderen tot het zelf zoeken van
oplossingen, zelf proberen, het zelf iets
scheppen. Doe je dit niet, dan blijft het bij
navolging en nabootsing of simpel toepassen.
Eigen ervaring en beleving geven betekenis aan
de activiteiten. Vooruitdenken, denken tijdens
verwerking en reflectie op een activiteit,
ontwikkelen en stimuleren het doelgericht te
werk gaan. Zo ontwikkelen kinderen zich naar
een steeds hoger niveau.

Goede doel

Jaarlijks kiezen we als school een project
rondom een goed doel. We proberen deze
projecten aan te laten sluiten bij de
belevingswereld van de kinderen. De invulling
van het goede doel kan bijvoorbeeld bestaan uit
een sponsorloop door de kinderen of een
Kerstmarkt. De pedagogische waarde vinden
we belangrijker dan de uiteindelijke opbrengst.
De Stichting Leergeld biedt ondersteuning in
natura aan gezinnen, waarin kinderen niet aan
buitenschoolse activiteiten deel kunnen nemen
zoals sport. De scholen in De Kempen hebben
toegezegd één keer in de drie jaren actie te
voeren voor Stichting Leergeld.

3.10. Buiten de schoolmuren
Leren doen we niet alleen in de klas maar ook
daarbuiten. Excursies worden afgestemd op de
actuele thema’s in de school zodat er sprake is
van betekenisvol onderwijs.

3.11. Techniek
Natuur en techniek zijn op Het Palet
opgenomen binnen de actuele thema’s van
Blink Wereld. We werken samen met
techniekcoaches die leerkrachten op vrijwillige
basis ondersteunen en diverse instanties en
bedrijven buiten de school. Daarnaast maken
we tijdens het thematisch werken gebruik van:
 De methode Techniek Torens
 Zelf ontworpen leskisten
 Lego techniek
 Knex’ techniek
 Gastlessen door senioren met
technische achtergrond
 Excursies naar bedrijven in de regio
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Op Het Palet hebben we drie cultuurcoördinatoren. Zij hebben de taak kunst- en
cultuureducatie een stevige plek in het
onderwijs op school te geven. Daarbij moet
gedacht worden aan het ontwikkelen van een
eigen visie op cultuureducatie, het maken van
een cultuurplan, het overleg hierover met het
schoolteam en het onderhouden van contact
met de culturele instellingen in de omgeving.
Om het contact tussen school en de culturele
omgeving
te
versterken
hebben
de
cultuurcoördinatoren regelmatig overleg met
de cultuurcoach van de Gemeente Bladel en de
ICC’ers van de scholen in de regio.
3.13

diverse eigenschappen en mogelijkheden van
materialen en een juist gebruik van
gereedschappen.
In de groepen 6, 7 en 8 wordt les gegeven door
een vakleerkracht tekenen / handvaardigheid.

3.15

Bij muziek en dansante vorming gaat het om:
 plezier in het zingen en het maken van
muziek;
 het
omgaan
met
muziek
als
uitdrukkingsmiddel;
 het inzicht krijgen in de functies van
muziek;
 de bewegingsmogelijkheden van je lichaam
bewust omzetten in dans;
 de
betekenis
van
dans
kunnen
interpreteren en waarderen.
In groep 4 en 5 geeft een vakleerkracht
muziekles. Uitgaande van de kerndoelen geeft
de vakleerkracht muziekonderwijs dat
vergelijkbaar is met het VIO-onderwijs
(Voorbereidend Instrumentaal Onderwijs) van
de Muziekschool. In groep 5 krijgen de
kinderen de mogelijkheid om blokfluitles te
volgen. Op deze manier kunnen ze praktische
vaardigheid opdoen in het bespelen van een
instrument. De lessen zijn gratis met
uitzondering van het te gebruiken materiaal
(blokfluit en lesboek). Ook beschikt de school
over een vakleerkracht voor dans. Alle groepen
kunnen de vakleerkracht dans inzetten binnen
het thematisch werken.

Media-/communicatietraining

Alle leerlingen van groep 8 leren op laag
journalistiek niveau omgaan met media in al
haar facetten. Hoe kijk jij televisie? Hoe kun je
zo goed mogelijk presenteren, wat wil je
vertellen en komt het over op een
beeldscherm? Hoe werkt een televisiestudio?
Hoe maak je een foto/film? Na een introductie
in de media mogen de leerlingen - onder leiding
van een mediacoach - in groepjes in de studio
van PaletTV aan de slag als echte
televisiemakers, waarbij je werkt in een team.
Vast op het programma staan het Digitaal
Schooljaarverslag, het Paletconcert en de
uitzendingen van PaletTV.
Bij de Neveninstroomgroep moeten de
leerlingen gedurende het schooljaar zichzelf op
drie momenten presenteren in het Nederlands
voor de camera. Deze momenten zijn
belangrijk voor de leerling om de eigen
voortgang in de Nederlandse taal te ervaren en
zo zelfvertrouwen op te bouwen.

3.14

Muzikale en dansante
Vorming

3.16. Drama
Drama integreren wij zoveel mogelijk binnen
onze thema’s. We willen de kinderen bij het
‘doen alsof’-spel leren gebruik te maken van
stem, taal, houding, beweging en mimiek. De
nadruk ligt op het improviserend spelen, iets
voordragen, met verhaalelementen iets
uitbeelden. Vanuit de verbeelding proberen we
de kinderen gevoelens en ervaringen te laten
omzetten in toneelspel, waarbij ook relaties
worden gelegd naar de dagelijkse werkelijkheid.
Dramatiseren is een onderdeel van ons taal- en
seo-onderwijs.

Tekenen / handvaardigheid

Tekenen en handvaardigheid integreren wij
zoveel mogelijk binnen onze thema’s. Tijdens
de lessen handvaardigheid en tekenen krijgen
de kinderen volop de gelegenheid om hun eigen
ideeën en creativiteit vorm te geven.
Werkstukken kunnen heel divers van karakter
zijn. Soms wordt iets gemaakt uit de
werkelijkheid, soms is het puur fantasie. Het
kan ook zijn dat we experimenteren met
mogelijkheden waaruit iets functioneels te
voorschijn komt. Naast het stimuleren van de
eigen creativiteit leren we de kinderen de
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3.17.

Bewegingsonderwijs

In de groepen 1/2 spel- en bewegingsvormen
elke dag in het programma opgenomen. Er
wordt gespeeld op de speelplaats en in de
speelzaal op school. Vanaf groep 3 krijgen de
kinderen twee keer per week gymles in de
sporthal, die vast aan onze school verbonden is.
De lessen in de groepen 3 t/m 8 worden
gegeven door of onder supervisie van
vakleerkrachten.
Ook in deze lessen wordt in alle groepen
aandacht besteed aan samenspelactiviteiten,
technische oefenvormen en sportief en
verantwoordelijk gedrag. Leren samenspelen
en leren dat sportiviteit belangrijker is dan
winnen, zijn wezenlijke aspecten van de gymles.

Beweeg Wijs in 2018-2019
Komend schooljaar gaan we actief van start om
breed draagvlak te creëren voor dit begeleid
spelen in de praktijk, naast de reguliere lessen
bewegingsonderwijs. Het is van belang dat
leerkrachten vanuit het beweegteam (=
werkgroep
Beweeg
Wijs)
helder
communiceren met de overige leerkrachten in
de unit. Eén keer in de twee weken, op
woensdag, krijgt een unit speluitleg van een
gediplomeerde combinatiefunctionaris. Tijdens
de pauzes worden de leraren van de school ook
door deze functionaris ondersteund. Daarnaast
worden oudere leerlingen (unit 4) opgeleid tot
juniorcoaches om jongere leerlingen te
begeleiden bij het spelen. Om de spelvormen te
begeleiden en de kinderen te coachen zijn ook
stagiaires (vanuit sport/gymopleiding) nodig.
Op maandag en vrijdag dragen twee
leerkrachten vanuit het beweegteam de
verantwoording voor de organisatie op het
schoolplein. Zij sturen de stagiaires aan en zijn
er voor eventuele vragen.

We vinden het belangrijk dat kinderen
kennismaken met een zo breed mogelijk
aanbod van sporten en bewegingsactiviteiten. In
deze sportoriëntering komen de leerlingen in
aanraking met activiteiten als duiken, fietsen,
skeeleren, tennis. Hierdoor kunnen leerlingen
ervaren welke sporten er in hun omgeving
beoefend kunnen worden en kunnen zij ook
veel bewuster een keuze maken uit het
verenigingsaanbod. Er is jaarlijks een sport- en
speldag voor alle groepen. De school
stimuleert de deelname aan sporttoernooien
(o.a. voetbal, handbal, korfbal, zwemmen,
schaken) die in de regio worden georganiseerd.

Onderdeel van de methode zijn de
kleurenzones. Op het onderbouwplein,
middenbouwplein en bovenbouwplein komt
vaste belijning, in kleur. Bij elke kleurenzone
horen specifieke activiteiten die afgestemd zijn
op de sociaal emotionele ontwikkeling van
kinderen.
Blauw betekent spelen naast elkaar, geel
betekent spelen om de beurt, oranje betekent
materialen samen delen om het spel op gang te
houden, groen betekent samenwerken en
rekening houden met de ander, rood betekent
tegen elkaar spelen op een respectvolle manier en
wit
is
de
chillzone.
De poster met kleurenzones hangt ook in de
klas, zodat hierop gewezen kan worden als dat
nodig is..

Groep 1/2: Voor het spelen in de speelzaal
willen we u vragen om uw kind gymschoenen
mee te geven. Zonder veters en voorzien van
naam. De gymschoenen blijven op school.
Gymkleding is voor de kleuters niet nodig. Op
maandag, woensdag en donderdag staat er
groot klim- en klautermateriaal klaar in de
speelzaal. Er is dan vrij spel. Op dinsdag werken
we met het bronnenboek Bewegingsonderwijs in
het speellokaal. Er komen dan specifieke
bewegingsvormen in geleid spel aan bod.
Groep 3 t/m 8: Kinderen uit deze groepen
dienen een gymbroek, shirt of gympakje en
gymschoenen mee te nemen op de dag dat ze
gym hebben. Wilt u ervoor zorgen dat de
gymschoenen die ze in de gymles aandoen, niet
overdag gebruikt worden tijdens het spelen.
Noteer naam in gymschoenen en kleding.
In de zomermaanden wordt er ook buiten
gesport op het veld aan de A.v.Rodelaan.
Voor de veiligheid van uw kind tijdens de
gymlessen vragen we om sieraden als
kettinkjes, ringen en armbanden thuis af te
doen.

Uitgebreide informatie over Beweeg Wijs kunt u
vinden in paragraaf 2.10 op blz. 12 van deze gids.
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4 Zorg voor kinderen
4.1.

Passend Onderwijs
Soorten arrangementen
Heeft het kind behoefte aan een arrangement
dat uit minimale, tijdelijke ondersteuning
bestaat, dan verzorgt de school dit in
samenspraak met het Centrum Passend
Onderwijs KempenKind. Denk bijvoorbeeld
aan tijdelijke inzet van een deskundige voor
begeleiding van een groep, een groepje leerling
of een leerling, een observatie of het geven van
handelingssuggesties aan de leerkracht. Dit
wordt lichte ondersteuning genoemd. Bestaat
het arrangement uit langer durende,
uitgebreide, specialistische ondersteuning, dan
vraagt de school dit aan bij het
samenwerkingsverband (De Kempen). We
spreken dan over zware, extra ondersteuning.
Om voor dit arrangement in aanmerking te
komen, moet de school een gedegen dossier
overleggen waaruit blijkt welke begeleiding er
reeds geboden is en welke onderwijsbehoeften
de leerling heeft.
In sommige gevallen kan de noodzakelijke
ondersteuning niet plaatsvinden op de school
zelf. In samenspraak met ouders en eventuele
experts wordt het kind dan aangemeld bij een
school voor speciaal basisonderwijs of speciaal
onderwijs.

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend
Onderwijs van kracht geworden. Doel van de
wet is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben, een
passende onderwijsplek krijgen. Uitgangspunt
bij Passend Onderwijs is: regulier als het kan,
speciaal als het moet. De schoolbesturen
hebben een zorgplicht. Tot 1 augustus 2014
moesten ouders, waarvan hun kind nog niet
naar school ging, zelf op zoek naar een
geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden
ouders hun kind aan bij de school van hun
keuze. De school heeft dan de taak om een
passende
onderwijsplek
te
bieden.
Samengevat:
 Scholen in de regio werken samen om alle
leerlingen de beste onderwijsplek te bieden.
 Het speciaal (basis)onderwijs blijft gewoon
bestaan voor leerlingen die dat echt nodig
hebben.
 Scholen kijken naar wat een leerling wél kan,
het liefst in het regulier onderwijs.
 Er zijn geen bezuinigingen op extra
ondersteuning aan leerlingen.
 Verdere info: www.passendonderwijs.nl en
www.medezeggenschappassendonderwijs.nl
Bij vragen en of twijfels over de ontwikkeling
van uw kind kunt u altijd terecht bij de
leerkracht en/of de Interne Begeleider van onze
school. Onze school kan een beroep doen op
de ondersteuning van KempenKind Centrum
Passend Onderwijs of samenwerkingsverband
De Kempen voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben.

4.3.

Interne Begeleiding

De Intern Begeleiders Jolanda van Herk, tevens
orthopedagoog, en Marloes Bastianen worden
ondersteund door Vera de Winter,
orthopedagoog van het CPO. Zij vormen
samen het zorgteam van onze school.
De taak van de interne begeleiding bestaat o.a.
uit:
- coachen van leerkrachten, en onderwijsassistenten;
- het coördineren van onderwijs op maat.
Op school werken we met groepsplannen.
Met behulp van het groepsplan kan men
aangeven welke kinderen welke instructie
en begeleiding nodig hebben. Die hulp vindt
bij voorkeur plaats door de eigen
leerkracht;

4.2. Arrangementen
Als de basisondersteuning niet voldoende is om
een kind passend onderwijs te bieden, kan de
school ondersteuning aanvragen. Die wordt
zoveel mogelijk geboden op de school zelf in de
vorm van een arrangement (voorheen werd dit
LGF of ‘rugzak’ genoemd).
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-

-

-

-

het organiseren van groepsbesprekingen en
leerlingbesprekingen;
het analyseren van opbrengsten aan de
hand van halfjaarlijkse Cito toetsen met als
doel om leerproblemen tijdig te signaleren
en gericht aan te pakken;
het bijhouden van het LOVS (Leerling- en
onderwijsvolgsysteem);
het voeren van gesprekken met ouders;
het adviseren en coördineren inzake
verwijzingen
naar
het
speciaal
(basis)onderwijs
en
hulpverlenende
instanties;
het
coördineren
van
het
ondersteuningsteam, waaraan behalve de
IB-er ook een GGD-verpleegkundige en
een hulpverlener vanuit het Lokaal
Ondersteuningsteam Bladel deelnemen;
het onderhouden van contacten met
externe instanties;
het opstellen van groeidocumenten en
ontwikkelingsperspectieven;
het coördineren van de onderzoeken door
GGD van jeugdarts, logopedie en MRT;
het volgen van bijscholingscursussen, het
bijhouden van de vakliteratuur en het op de
hoogte houden van het team;
deelnemen aan regionale netwerken
leerlingbegeleiding;
betrokkenheid bij advies voor voortgezet
onderwijs.
het verzorgen van School Video Interactie
Begeleiding.

4.4.

Om de leerlingen te volgen in hun ontwikkeling
gebruiken we o.a. de signaleringstoetsen van
het Cito. In groep 1 en 2 toetsen we de
onderdelen Rekenen en Taal voor kleuters en
Beginnende geletterdheid.
In de groepen 3 t/m 8 toetsen we één á twee
maal per schooljaar de onderdelen rekenen,
spelling, woordenschat, technisch lezen en
begrijpend lezen.
Doel is om de kinderen in hun eigen
ontwikkelingslijn te kunnen volgen en een
eventuele terugval direct te signaleren. Ook
signaleren we de hoogscorende leerlingen, die
extra uitdaging nodig hebben in de vorm van
verbreding / verdieping.
Op grond van geconstateerde hiaten en
eventueel vervolgonderzoek zorgen we binnen
de groep voor betere afstemming van het
leerstofaanbod. Extra ondersteuning vindt
zoveel mogelijk plaats in de reguliere lestijd.
Grafische overzichten op leerling- en
groepsniveau vergroten de bruikbaarheid van
de toetsgegevens. We gebruiken de
groepsuitslagen ook bij de evaluatie van ons
onderwijs en het bewaken van de kwaliteit.
In groep 8 nemen we deel aan de eindtoets. De
uitslag van de eindtoets geeft een indicatie voor
het schoolsucces in het voortgezet onderwijs.
We bekijken als school ook of het niveau van
de groep overeenstemt met de verwachtingen
die we ervan hadden om zo ons onderwijs
steeds te evalueren en zo nodig bij te stellen.
Scores eindtoets, gecorrigeerd op
leerlingengewicht; schoolgroep 11

Onderwijsassistenten
2015
2016
2017
2018

In de groepen is er ondersteuning van
onderwijsassistenten. Zij ondersteunen als coteacher binnen de groep en werken zowel
binnen als buiten de groep met individuele
kinderen, maar bij voorkeur met groepjes.
De hulp bestaat uit het begeleiden van kinderen
die extra ondersteuning nodig hebben op het
gebied van leren, werkhouding, organiseren,
werkaanpak etc. Twee onderwijsassistentes
zijn voor het grootste deel van de tijd
verbonden aan de groep Neveninstroom.

4.5.

Score Het
Palet
536.0
210.7
213,7
204,6

Ondergrens
534.2
199
199
200,9

Landelijk
gemiddelde
536,2
207,0
207,0
201

De scores van de Eindtoets zijn op Het Palet
altijd rond het gemiddelde wat voor de
schoolgroep, gebaseerd op het opleidingsniveau van de ouders, statistisch verwacht mag
worden. De inspectie hanteert voor de
scholingsgraad van ouders een schaal van
schoolgroep 1 tot 100. Het Palet valt in
schoolgroep 11. Groep 1 betekent hoog
opgeleid en schoolgroep 100 zeer laag opgeleid.
We scoren altijd boven de toegestane
ondergrens van de schoolgroep. Het is
overigens wel goed om de eindscore in het
juiste perspectief te plaatsen. Scholen die

Leerling- en onderwijsVolgsysteem (LOVS)
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leerlingen
snel
naar
het
speciaal
(basis)onderwijs verwijzen zullen mogelijk een
hogere eindscore hebben.
Wij willen zoveel mogelijk kinderen de
mogelijkheid geven om onderwijs op maat te
krijgen, mits we kunnen aansluiten op de vraag
van de leerling en ouders en het
schoolorganisatorisch mogelijk is.
We evalueren doorlopend de opbrengsten van
ons onderwijs. Technisch en begrijpend lezen,
rekenen en spelling analyseren en evalueren we
tweemaal per jaar op basis van het Cito LOVS
(leerling- en onderwijsvolgsysteem) zowel op
leerjaar- als schoolniveau en in kritisch overleg
met de Interne Begeleiding. Waar nodig passen
we ons onderwijs aan en stellen we doelen bij.
We waken er overigens voor ons niet tot de
Cito vakken te beperken. Het Palet heeft als
missie: ‘Veelzijdig leren om kleurrijk te leven’.
We hebben veel aandacht voor de wereld
oriënterende vakken, cultuur, kunstzinnige
vorming
en
beweging.
We
hebben
vakleerkrachten voor sport, dans, muziek,
beeldende vorming en mediatraining (Palet-tv).
We voelen ons in onze brede oriëntatie
gesteund door het rapport van de
Onderwijsraad van 2013: ‘Een Smalle Kijk op
Onderwijskwaliteit’. De voorzitter van de
Onderwijsraad Ten Dam waarschuwt:
‘Meetbare doelen zijn de maatstaf geworden
voor de onderwijskwaliteit en dat is een
verschraling van het onderwijs’.

4.6.

ouders en kind. Dit lukt bijna altijd. Het
onderwijskundig rapport met het definitieve
schooladvies van de basisschool wordt in
januari/februari met de ouders besproken. Alle
leerlingen die naar het voortgezet onderwijs
gaan, worden door de leerkracht van groep 8
doorgesproken met de coördinator van de
brugklas.
Voor alle leerlingen wordt een uitgebreid
onderwijskundig rapport ingevuld.
Na een half jaar evalueren we de vorderingen
van de oud-leerlingen met de klassenmentoren
van de brugklas. Gedurende de twee brugjaren
houdt het voortgezet onderwijs ons op de
hoogte van de rapportcijfers van onze oudleerlingen.
Via het weekbulletin de Paletter worden
ouders geïnformeerd over voorlichtingsbijeenkomsten van het voortgezet onderwijs.

4.7.

Schoolverlaters

De afgelopen drie schooljaren verlieten
gemiddeld 63 leerlingen uit groep 8 onze
school. Zoals u in onderstaande tabel ziet, geeft
de uitstroom geen constant beeld. Daar er
geen aanwijsbare redenen zijn voor deze
verschillen – zoals bijvoorbeeld het gebruik van
nieuwe methodes of een geheel andere aanpak
– veronderstellen wij dat ze terug te voeren zijn
op leerlingkenmerken.

2016
2017
2017
2018
Gemiddeld

Voortgezet onderwijs

Na de kerstvakantie gaan de ouders die een
kind in groep 8 hebben hun kind aanmelden op
een school voor voortgezet onderwijs.
De basisschool brengt advies uit over elke
leerling die toegang vraagt tot het voortgezet
onderwijs. Bij onze adviezen houden we
rekening met de capaciteiten, de didactische
ontwikkeling, de werkinstelling en de
belangstelling van het kind. In november
bespreken we met de ouders de voorlopige
schoolkeuze. De inbreng van de ouders is
hierbij groot. We hechten eraan om in het
schoolkeuzeadvies op één lijn te komen met

Aantal
schoolverlaters

VMBOBK

VMBOGT

67
64
59
59
62

32,8 %
20,3 %
33,8%
32,3%
28,9 %

31,4 %
29,7 %
22,2%
23,7%
27,8 %

HAVO
/
VWO
35,8 %
50,0%
44,0%
44,0%
43,3 %

Voor ons als basisschool is het belangrijk om te
weten of wij het juiste advies hebben gegeven
voor plaatsing op het voorgezet onderwijs.
Als een leerling in het eerste jaar doubleert of
naar een andere vorm van voortgezet
onderwijs overstapt, is dat voor ons een reden
het door ons gegeven advies kritisch te bezien.
Vanuit de jaarlijkse evaluatiegesprekken die de
leerkrachten van groep 8 met de brugklasmentoren voeren en vanuit de doorstroomgegevens van de afgelopen jaren is er geen
reden ons adviesbeleid bij te stellen.
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4.8.

Groepsgrootte

de overgang naar groep 3 wordt naar de
volgende aspecten van ontwikkeling gekeken:
 sociaal-emotionele ontwikkeling
 werkhouding en concentratie
 zelfstandigheid en zelfredzaamheid
 speel/werkgedrag
 motorische ontwikkeling
 voorbereidend lezen
 voorbereidend rekenen
 taal/spraakontwikkeling
 cognitieve ontwikkeling
Naast observaties van de leerkracht worden
gegevens uit het leerlingvolgsysteem gebruikt
om de ontwikkeling van het kind te meten.

Van de kinderen die in Hapert jaarlijks de
basisschool mogen bezoeken, komt de laatste
vier jaren gemiddeld 98% naar Het Palet. De
overige kinderen worden aangemeld op een
andere basisschool of zijn rechtstreeks
geplaatst in het speciaal onderwijs.
Zestien procent van de leerlingen die onze
school bezoeken woont niet in Hapert.
De afgelopen vier jaren hadden we in groep 1
een gemiddelde instroom van 50 kinderen.
In het begin van het schooljaar 2018/2019
bezoeken 467 kinderen onze school en starten
we met 20 groepen van gemiddeld 26 leerlingen
waarvan 3 neveninstroomgroepen.

4.9.

Protocol Najaarsleerlingen
De tijd die kleuters in groep 1 en 2
doorbrengen kan sterk verschillen. Kleuters,
die bijvoorbeeld jarig zijn in mei zitten
doorgaans 2 jaar in groep 1/2. Najaarsleerlingen
(jarig in oktober, november en december)
kunnen ofwel bijna drie jaar ofwel ruim
anderhalf jaar in de kleutergroep zitten. De
keuze voor verkorting of verlenging heeft
vooral te maken met de doorgaande
ontwikkeling van kinderen. De voortgang in de
ontwikkeling
is
bepalend,
niet
de
kalenderleeftijd. De inspectie geeft aan dat
leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8
aaneensluitende jaren het primair onderwijs
doorlopen. Het ontwikkelingsproces en het
welbevinden van leerlingen mag niet verstoord
worden.
Als school hanteren wij een zorgvuldig beleid
voor najaarsleerlingen.
De keuze voor verkorting of verlenging wordt
duidelijk gemotiveerd en beargumenteerd. Op
het Palet bekijkt de leerkracht in overleg met
ouders en intern begeleider voor iedere
leerling afzonderlijk welk besluit er wordt
genomen in de doorstroming.
Wanneer najaarsleerlingen niet vervroegd
doorstromen is er sprake van verlenging; dus
dit is niet blijven zitten of doubleren. Bij een
verlenging wordt zorggedragen voor een
passend aanbod voor de leerling.
Het Palet beschikt over een protocol
najaarsleerlingen. Dit is desgewenst ter inzage.

Inzet extra formatie

De school genereert inkomsten op basis van
het aantal leerlingen op de teldatum. Daarnaast
ontvangt de school extra middelen o.a. vanuit
het Samenwerkingsverband ter versterking van
de zorgstructuur. Naast groepsleerkrachten
zijn
ook
interne
begeleiders
en
onderwijsassistenten
op
onze
school
werkzaam. Ook zetten we extra formatie in op
kwaliteitszorg en het coachen van studenten en
(beginnende) leerkrachten.
De onderwijsarrangementen zware en lichte
ondersteuning worden overwegend aan
individuele leerlingen toegekend en moet dan
ook specifiek hiervoor ingezet worden.
Er zijn vakleerkrachten voor handvaardigheid,
muziek, dansante vorming en bewegingsonderwijs.

4.10. Groep 1/2
Een kind dat vier jaar geworden is, kan
instromen in de basisschool. Onze ervaring is
dat het vieren van de vierde verjaardag in de
bekende groep van de peuterspeelzaal of het
kinderdagverblijf prettiger is, dan in een nog
betrekkelijk onbekende groep 1/2.
Als uw kind moeite heeft met de lange
schooldag is het mogelijk om met halve dagen
te beginnen. Op vrijdag hebben de kleuters vrij.
Bij de doorstroming naar groep 3 wordt de
keuze voor een kortere of langere
kleuterperiode altijd in overleg met ouders,
leerkrachten en intern begeleider gemaakt. Bij

4.11

Zorgniveaus

We werken op school met groepsplannen en
groepsoverzichten voor de kernvakken en de
twee domeinen sociaal-emotioneel en
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werkhouding. Hiermee brengen we de
onderwijsbehoeften van onze leerlingen in
beeld en geven we ons onderwijs beredeneerd
vorm.

worden tot plaatsing op een andere school.
Meestal is dat de school voor speciaal
(basis)onderwijs.

We werken met 4 zorgniveaus.
Zorgniveau 1: Algemene zorg door de
groepsleerkracht in de klas. In de
groepsplannen die twee keer per jaar worden
opgesteld, staat het gedifferentieerde aanbod
beschreven voor de hele groep en de voor
groepjes leerlingen/individuele leerlingen. De
interne begeleiding volgt de ontwikkeling van
de groep en maakt trendanalyses om
ontwikkelingen op groepsniveau te signaleren
en aan te sturen. Twee keer per jaar worden
groepsbesprekingen
gevoerd.
Leerlingen
waarbij een hulpvraag aanwezig is worden
besproken in een leerlingbespreking in
aanwezigheid van ouders.
Zorgniveau 2: Extra zorg in de groep
door de groepsleerkracht. Leerlingen krijgen
kortdurende, lichte ondersteuning door de
leerkracht of onderwijsassistent. Deze
ondersteuning kan bestaan uit extra aandacht,
instructie en/of inoefening, Dit kan zowel op
leer-, taakgedrag als op sociaal-emotioneel
gebied zijn. Er vindt waar nodig afstemming met
de intern begeleider plaats.
Zorgniveau 3: Extra zorg evt. buiten de
groep. Als een kind meer intensieve en
langdurige ondersteuning nodig heeft, overlegt
de groepsleerkracht met de interne begeleiding
in een leerlingbespreking. Ook ouders worden
hiervoor uitgenodigd. Met elkaar wordt
gekeken welke ondersteuning nodig is en hoe
deze geboden kan worden. Hierbij kan gedacht
worden aan inzet onderwijsassistent, inzet van
de orthopedagoge van school etc. Ook
kinderen die structureel extra uitdaging nodig
hebben (in de vorm van de Prismagroep) vallen
binnen dit zorgniveau.
Zorgniveau 4: Raadplegen van externe
deskundigen. Soms is het nodig om externe
deskundigen
te
raadplegen
voor
onderzoek/observatie en/of voor een leerling
een licht of zwaar arrangement aan te vragen
bij het Centrum Passend Onderwijs van
Kempenkind of het Samenwerkingsverband De
Kempen. In samenspraak met ouders wordt
deze aanvraag gedaan.
Indien school onvoldoende tegemoet kan
komen aan de onderwijsbehoeften van een
leerling kan in onderling overleg besloten

4.12

Onderwijs
kinderen

aan

zieke

Voor kinderen die in het ziekenhuis zijn
opgenomen – of langdurig ziek thuis zijn – is het
belangrijk dat het gewone leven doorgaat.
Ook het onderwijs hoort daarbij. Uw kind
heeft recht op onderwijs gedurende de hele
ziekteperiode, ongeacht of het ziek thuis is of
in een ziekenhuis is opgenomen. Dit geldt voor
zowel kinderen uit het primair als voortgezet
onderwijs.
De praktijk heeft geleerd dat het voortzetten
van het onderwijs ook onder deze
omstandigheden van positieve invloed is op het
gevoel van eigenwaarde en de sociaalemotionele ontwikkeling. Ook wordt het
ontstaan van leerachterstanden zoveel mogelijk
voorkomen. Het houdt het kind in een ‘gezond’
ritme en het kind blijft gericht op de toekomst.
Een ziek kind blijft een schoolkind.
Bij langdurige ziekte kunnen we een beroep
doen op de ondersteuning van een Consulent
Onderwijs aan Zieke Leerlingen (COZL). Dit
kan ook als een kind langdurig ziek thuis is.
Is uw kind opgenomen in een academisch
ziekenhuis dan wordt de ondersteuning daar
gegeven door de Educatieve Voorziening die
aan het ziekenhuis verbonden is.
We zullen bij langdurige ziekte steeds de
mogelijkheid bezien om m.b.v. toepassingen van
ICT een kind bij de les en de groep te houden.

4.13

Jeugdhulpverlening

Jeugdgezondheidszorg
Het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD
Brabant ZO bestaat uit een jeugdarts,
jeugdverpleegkundige, assistente, psycholoog
en preventiemedewerker. Tijdens de basisschoolperiode komen u en uw kind in groep 2
en in groep 7 in contact met de medewerkers
van het team Jeugdgezondheidszorg. Bij een
onderzoek worden de resultaten altijd na
afloop met u en uw kind besproken en zo nodig
aangevuld met advies. De ouders zijn bij een
onderzoek aanwezig.
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Het team Jeugdgezondheidszorg besteedt
aandacht aan de lichamelijke, psychische en
sociale ontwikkeling van uw kind. Afhankelijk
van de leeftijd en ontwikkelingsfase ligt de
nadruk steeds op andere gezondheidsaspecten, zoals groei, motoriek, leefstijl, spraak
en taal, maar ook schoolverzuim en gedrag.
De ouders zijn bij een onderzoek aanwezig.
De leerlingen van groep 2 krijgen een
logopedisch onderzoek/screening. Dit wordt
uitgevoerd door de logopediste van de
Piramide in Bladel. Bij deze logopedische
screening wordt de ontwikkeling van het kind
op het gebied van de spraak, taal, stem en
gehoor beoordeeld. Zonodig volgt er een
uitgebreid logopedisch onderzoek.
De GGD ondersteunt de school bij het
realiseren van een veilig, gezond en hygiënisch
schoolklimaat, zoals het voorkomen en
bestrijden van hoofdluis, uitvoeren van
projecten over een gezonde leefstijl of het
meten van en adviseren over een gezond
binnenmilieu.
Hebt u vragen aan de jeugdverpleegkundige,
jeugdarts of logopedist, neem dan gerust
contact
op
met
het
team
Jeugdgezondheidszorg:
GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven
Website: www.ggdbzo.nl

Contactgegevens:
Lokaal ondersteuningsteam Bladel
Markt 5
5531 BA Bladel
0497-361636
bladel@cjgplusdekempen.nl
Ondersteuningsteam (OST)
Eén keer per maand hebben de intern
begeleiders en leerkrachten van onze school de
mogelijkheid urgente zorgen omtrent de
ontwikkeling van een kind te bespreken in het
ondersteuningsteam In dit team zitten de
orthopedagoog van het CPO, jeugdarts of
verpleegkundige van de GGD en een
medewerker
vanuit
het
Lokaal
Ondersteuningsteam Bladel. Ouders worden
zoveel mogelijk uitgenodigd bij dit overleg.

4.14. Hoofdluis
De school voert een actief beleid in het
bestrijden van hoofdluis. We hebben de
volgende regels opgesteld:
Indien hoofdluis wordt geconstateerd in één
bepaalde groep, dan krijgen de kinderen van die
groep een folder met advies tot bestrijding mee
naar huis.
Indien het om meerdere groepen gaat, worden
de ouders ook geïnformeerd via het
weekbulletin.
Periodiek – direct na een vakantieperiode –
controleert een groep ouders alle kinderen op
hoofdluis en houdt na twee weken een
hercontrole. Deze controles vinden 5x per jaar
plaats.
Als bij kinderen hoofdluis of neten worden
waargenomen, worden de ouders/ verzorgers
van deze kinderen persoonlijk door de directie
benaderd. Deze geeft ook advies met
betrekking tot de bestrijding.
Als bij hercontrole de hoofdluizen of neten nog
steeds aanwezig zijn, biedt de school de ouders
de mogelijkheid persoonlijke instructie te
krijgen m.b.t. signalering en behandeling. Hierna
volgt na een week de tweede en zo nodig na
nog een week een derde hercontrole.
De ouders worden van de data van de
nacontrole op de hoogte gesteld. Bij de derde
hercontrole moet één van de ouders aanwezig
zijn. Indien er dan nog hoofdluizen of neten
gesignaleerd worden, moet betreffende ouder
na instructie het kind eerst afdoende

Lokaal ondersteuningsteam Bladel
De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk
voor alle hulp, zorg en ondersteuning aan
kinderen tot 18 jaar en hun ouders. In een
gesprek met hulpverleners van het Lokaal
Ondersteuningsteam kan besproken worden
welke hulpvragen ouder(s) en of jeugdige(n)
hebben. Dit gesprek kan gaan over nieuwe
vragen, dus wanneer er nog geen jeugdhulp op
dit moment aangeboden wordt, of over de
situatie na afloop van de indicatie.
Het Lokaal Ondersteuningsteam kan veel hulp
zelf leveren. Voor sommige complexe vragen
kunnen de professionals van het Lokaal
Ondersteuningsteam een beroep doen op een
meer gespecialiseerd team in de Kempen, het
Kempenteam voor Jeugdhulp. Er wordt dan een
gezinsplan opgesteld. Mocht duidelijk zijn dat
noch het Lokaal Ondersteuningsteam, noch het
Kempenteam voor Jeugdhulp adequate
ondersteuning kan bieden, dan kan een
specialist worden ingezet.
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behandelen, voordat het kind weer aan het
onderwijs kan deelnemen.
Om kinderen vrij van hoofdluizen te houden,
verzoeken wij u om het nodige te doen:
Uw kind(eren) zeer frequent zelf controleren
op luizen en neten.
Wanneer uw kind meer ‘vatbaar’ voor luizen
blijkt te zijn, is het aanschaffen van een Nisskakam aan te bevelen. Daarmee moet u uw kind
na schooltijd (of na het spelen met een vriendje
of vriendinnetje) kammen. Wanneer uw kind
dan hoofdluis heeft, moet u direct maatregelen
treffen.
Met de Nisska-kam, ook wel ‘netenkam’
genoemd, verwijdert men luizen en neten uit
haren. Blijf dit regelmatig herhalen tot alle
neten verwijderd zijn. De Nisska-kam is te
koop bij apotheek en drogist. De Nisska-kam
wordt net als de stofkam gebruikt met een

ingeschoven gaasje. Na ieder gebruik moet het
gaasje worden vervangen. De stofkam is echter
niet geschikt voor het verwijderen van neten.
Bestrijdingsmiddelen
Er zijn diverse bestrijdingsmiddelen te koop bij
apotheek of drogist. Wij adviseren een lotion.
Voor het gebruik van deze middelen geldt, dat
de bijsluiter goed gelezen moet worden. Vraag
naar eventuele bijwerkingen.
Na een behandeling kunnen er nog neten in
leven zijn. Daarom moet de behandeling na 8–
10 dagen herhaald worden. De dode neten
laten niet los van het haar, maar blijven plakken.
Ze zijn met de Nisska-kam te verwijderen met
behulp van een middel dat bij de apotheek te
koop is.
Behandeling met bestrijdingsmiddelen helpt
niet om besmetting te voorkomen.
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5 Schoolorganisatie
5.1.

Vervanging
tijdens schooltijd buitenshuis werken, wilt u
dan een tweede adres of telefoonnummer (ook
wijzigingen) aan de administratie doorgeven.
Verlof dient u schriftelijk aan te vragen bij de
directeur. U kunt speciale verlofformulieren
downloaden van de website of vragen bij de
administratie. Houdt u rekening met het
overleggen van bewijsstukken.

Bij afwezigheid van de leerkracht van uw
kind(eren) doen wij er alles aan om vervanging
te zoeken voor de klas. We streven ernaar om
de dag zo vertrouwd mogelijk te laten
verlopen. Wanneer er geen invalkracht
beschikbaar is, zoeken we intern een oplossing.
Er worden in principe nooit kinderen naar huis
gestuurd.
De
invalleerkracht
wordt
ondersteund door de leerkracht uit de
parallelgroepen.
Ook
beschikt
de
invalleerkracht over de klassenmap, waarin alle
belangrijke gegevens staan met betrekking tot
het lesprogramma, de leerlingen, regels en
afspraken, klassen- en schoolorganisatie.

5.2.

5.4.

Indien u gaat verhuizen, maak dit dan tijdig
bekend aan de groepsleerkracht en aan de
directie. Wij kunnen dan een onderwijskundig
rapport en een bewijs van uitschrijving
meegeven voor de nieuwe school. Ook als een
verhuizing binnen Hapert plaats vindt,
vernemen we graag het nieuwe adres. Dit kunt
u dan doorgeven bij de administratie.

Stagiaires

Het kan zijn dat uw kind thuis komt met het
verhaal dat het les heeft gekregen van een
‘nieuwe’ juffrouw of meester. Waarschijnlijk
gaat het dan om een stagiaire van de Pabo. We
krijgen studenten van de Pabo’s Eindhoven en
Helmond.
Door onze school open te stellen voor
stagiaires voldoen we aan onze morele
verplichting om jonge mensen de kans te geven
zich het vak eigen te maken. Daarbij willen we
door de contacten met de diverse
opleidingsinstituten op de hoogte blijven van de
meest
recente
ontwikkelingen
op
onderwijsgebied. Natuurlijk beoordelen we de
studenten ook op hun onderwijskundige
kwaliteiten met het oog op de invulling van
toekomstige vacatures.
We
bieden
ook
stageplaatsen
aan
onderwijsassistenten,
vakleerkrachten
lichamelijke
opvoeding
en
studenten
pedagogiek en psychologie. Deze staan altijd
onder supervisie van ons personeel.

5.3.

Verhuizing

5.5.

Verjaardagen

Als uw kind jarig is, mag het op school
trakteren, maar zorgt u er wel voor dat het niet
te veel is. Wij geven de voorkeur aan een
gezonde traktatie. Geen cadeautjes.
Als een leerkracht jarig is, wordt dit op school
gevierd. Als kinderen iets willen geven dan
vinden wij het erg leuk als ze zelf iets maken.
Vanuit de ouderbijdrage wordt namens de
kinderen een cadeautje aangeboden. Wij stellen
het niet op prijs als er aparte geldinzamelingen
worden gehouden.
Wilt u uw kind geen uitnodigingen, voor een
verjaardagsfeestje, in de klas of op het
schoolplein uit laten delen? Kinderen die niet
gevraagd worden, kunnen dat als heel
vervelend ervaren. Zeker als ze herhaaldelijk
overgeslagen worden. Misschien dat u door

Ziekte, verlof en verzuim

Wij verzoeken u vriendelijk ons te berichten als
uw kind wegens ziekte of een andere reden de
school niet kan bezoeken. Telefonisch is dit
mogelijk tussen 8.15 en 8.30 uur of ’s middags
tussen 13.00 en 13.15 uur. Als beide ouders
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enige sturing kunt zorgen dat kinderen die niet
zo snel gevraagd worden ook eens aan de beurt
komen.

5.6.

Schooltijden

GROEP 1 en 2:
maandag, dinsdag en donderdag :
08.30 - 12.00 uur / 13.15 - 15.15 uur
woensdag:
08.30 - 12.15 uur
vrijdag:
vrij
GROEP 3 t/m 8:
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
08.30 - 12.00 uur / 13.15 - 15.15 uur
woensdag:
08.30 - 12.15 uur

2019-2020
herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
zomervakantie

14 t/m 18 okt 2019
23 dec ‘19 t/m 3 jan ‘20
24 t/m 28 feb 2020
13 jul t/m 21 aug 2020

5.8.

Gymtijden

3a

maandag 11.15 - 12.00 uur
vrijdag 14.30 - 15.15 uur
maandag 11.15 - 12.00 uur
vrijdag 14.30 - 15.15 uur
dinsdag 08.30 - 09.15 uur
vrijdag 10.30 - 11.15 uur
maandag 14.30 - 15.15 uur
donderdag 08.30 - 09.15 uur
maandag 14.30 - 15.15 uur
donderdag 14.30 - 15.15 uur
dinsdag 09.30 - 10.15 uur
vrijdag 11.15 - 12.00 uur
dinsdag 13.15 - 14.00 uur
donderdag 11.15 - 12.00 uur
dinsdag 13.15 - 14.00 uur
donderdag 11.15 - 12.00 uur
maandag 10.30 - 11.15 uur
donderdag 13.15 - 14.00 uur
maandag 10.30 - 11.15 uur
donderdag 10.30 - 11.15 uur
dinsdag 11.15 - 12.00 uur
vrijdag 13.15 - 14.00 uur
dinsdag 11.15 - 12.00 uur
vrijdag 13.15 - 14.00 uur
dinsdag 10.30 - 11.15 uur
dinsdag 13.15 - 14.00 uur
donderdag 09.30 - 10.15 uur

4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
NI

Vakanties en vrije dagen

2018-2019
dinsdag 11 september
dinsdag 2 oktober
15 t/m 19 oktober
donderdag 6 december
24 dec. t/m 4 jan.
maandag 28 januari
maandag 25 februari
4 t/m 8 maart

studiemiddag
studiedag
studiemiddag
meivakantie
Hemelvaart
daags na hemelvaart
2e Pinksterdag
studiedag
Zomervakantie

3b

De kinderen van groep 1 en 2 mogen ’s
morgens 10 minuten voor schooltijd naar
binnen komen of naar binnen worden gebracht.
Mocht uw kind eerst het broodtrommeltje
voor de lunch naar binnen brengen, dan toch
graag via de kleuteringang naar binnen komen
en niet via de gang. ’s Middags gaan de kleuters
tussen 13.05 en 13.15 uur naar binnen. Omdat
de kleuters ’s middags meteen aan het werk
gaan en ook vaak in de gangen bezig zijn, is het
rustiger als ze alléén naar binnen gaan. Kleuters
die pas op onze school zijn gekomen, kunnen
natuurlijk gewoon naar binnen gebracht
worden. De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen
niet eerder dan een kwartier voor schooltijd
het schoolterrein betreden. Er is dan toezicht.
’s Ochtends mogen de kinderen hun
lunchpakketje naar binnen brengen, maar gaan
daarna weer meteen naar buiten. De kinderen
van groep 3 en 4 nemen afscheid bij de poort.

5.7.

dinsdag 19 maart
woensdag 10 april
vrijdag 19 april
22 apr. t/m 3 mei
donderdag 30 mei
vrijdag 31 mei
maandag 10 juni
woensdag 12 juni
8 jul. t/m 16 aug.

studiemiddag
studiemiddag
herfstvakantie
studiedag
kerstvakantie
studiemiddag
studiemiddag
voorjaarsvakantie

5.9.

Benutting verplichte
onderwijstijd

Door adequate vervanging bij ziekte van
leerkrachten en door een helder verzuimbeleid
kunnen we het verlies van leertijd tot een
minimum beperken.
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5.10. Overblijven (TSO)

professionele kinderopvang. De kosten van de
buitenschoolse opvang voor ouders zijn
afhankelijk van de vergoeding die de werkgever
betaalt (vaak via CAO geregeld).
Daarnaast ontvangt de ouder van de overheid
een tegemoetkoming in de kosten afhankelijk
van inkomen en de werkgeversvergoeding.
Voor opvang van uw kind na schooltijden en in
de schoolvakanties kunt u in Hapert terecht bij:
- NummerEen
Bernhardstraat 2, 5527 AZ Hapert
Tel: 0497-517814
E-mail: info@nummereen.com
- Kids Talent
Abdijstraat 2, 5527 BD Hapert.
Tel. 0497-382350
E-mail: hapert@kidstalent.nl
- Kinderopvang Buitengewoon!
Ganzestraat 27, 5527 JA Hapert
Telefoon: 0497 - 726 930
E-mail: info@kinderopvangbuitengewoon.nl

De school biedt op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur
gelegenheid tot overblijven. Regels en
afspraken omtrent het overblijven zijn
vastgelegd in het overblijfreglement. Dit
reglement is opvraagbaar bij de administratie.
De kinderen die gebruik maken van de TSO
(TussenSchoolse Opvang) eten in hun eigen
klas onder toezicht van de docent.
Uitgezonderd hierop zijn de groepen 1 en 2. Zij
worden in hun klaslokaal opgehaald en eten
gezamenlijk, onder leiding van overblijfouders,
in de aula. De school streeft naar een gezond
lunchpakketje met brood, drinken en eventueel
een gezonde versnapering. U kunt beter een
beker meegeven dan een drinkpakje. Lege
pakjes moeten mee teruggenomen worden,
vanwege het overmatige afval. Lunchpakketjes
kunnen in de koelkast gezet worden. Voor de
groepen 1-2 staat er een koelkast in de aula.
Kinderen uit groep 3-4 kunnen hun
lunchpakketje in de koelkast in de keuken
zetten. Bij de groepen 6 staat een koelkast voor
groep 5-6 en voor de kinderen van de
neveninstroom. Voor de bovenbouw staat er
een koelkast nabij groep 7A. Alle kinderen
brengen dus een volledig lunchpakketje mee
incl. drinken.
Overblijfkaarten (15 euro voor 11 keer en 25
euro voor 20 keer) zijn verkrijgbaar bij de
administratie en bij de conciërge. Graag met
gepast geld betalen. Vanwege de organisatie is
het noodzakelijk dat u van te voren laat weten
of uw kind(eren) gebruik maken van de TSO. U
kunt ’s morgens mailen tot 10.15 uur naar
tso@hetpalet.nl. Als uw kind op vaste dagen
gebruik maakt van de TSO, volstaat het om dat
één keer door te geven en dan alleen bij
verhindering af te melden. Als wij niet tijdig een
afmelding van u ontvangen, zal deze dag worden
afgeschreven van de kaart.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de
coördinator van de TSO, Mariëlle Antonis, tel
0497- 386286, via de mail tso@hetpalet.nl of bij
de contactpersoon van school, Philip Spooren,
tel 0497-360384.

5.12. Brede Schoolontwikkeling /
IKC
In de afgelopen jaren heeft Het Palet zich
ontwikkeld van een reguliere basisschool naar
een Brede School. Voor u en uw kind neemt de
basisschool een belangrijke periode van het
leven in. In die periode vertrouwt u uw kind
ruim 7500 uur toe aan de zorg van de juffen en
meesters van Het Palet: een heel belangrijk deel
van het kinderleven. Daarnaast zullen veel
kinderen nog extra uren op Het Palet
vertoeven, omdat zij deelnemen aan de TSO
en/of naschoolse activiteiten. We merken dat
dit steeds meer leerlingen zijn en dat de
behoefte aan verdere professionele opvang en
begeleiding en verzorging van activiteiten voor
onze leerlingen groeit.
We staan nu op het punt dat we als Palet door
willen groeien naar een IKC - een Integraal
Kind Centrum.
Het Palet heeft er in de afgelopen jaren voor
gekozen om via proeftuintjes te starten met
naschoolse activiteiten. Dans, muzieklessen en
sport zijn activiteiten die we inmiddels heel
normaal vinden op Het Palet en waar een
behoorlijke groep leerlingen gebruik van maakt.
Gezien de toename van leerlingen aan deze
activiteiten en de groeiende behoefte bij
ouders aan naschoolse opvang, is het tijd om
ook gericht beleid te gaan voeren.

5.11. Buitenschoolse opvang
In deze tijd waarin veel ouders hun gezin
combineren met werk, is er ruime vraag naar
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Een IKC heeft naast goed onderwijs ook een
breed scala aan andere voorzieningen in huis.
Zo ontstaat er een mix van onderwijs, zorg,
cultuur en sportactiviteiten onder één dak. We
streven naar een Brede School waar kinderen
tot 12 jaar elkaar veilig kunnen ontmoeten, hun
talenten kunnen ontwikkelen en met elkaar
kunnen spelen. Voor veel ouders geldt dat er
veel vertrouwen is in school en ouders zullen
verwachten dat een IKC veel kwaliteit kan
opleveren. Het IKC dient net zo veilig te zijn als
de vertrouwde basisschool. Een IKC dient een
aanbod te verzorgen dat niet alleen maar
schools is en zal moeten investeren in
faciliteiten waardoor het ook gezellig en
interessant is om na school op het
schoolterrein te verblijven. Dit willen we mede
bereiken door gebruik te maken van goede
partners in de omgeving van de school en niet
door zelf alles te gaan aanbieden.
Een ideaal IKC is voor elke ouder verschillend.
Bij de ontwikkeling van het IKC proberen we
rekening te houden met deze verschillende
behoeften. Stapje voor stapje bouwen we aan
een breder naschools aanbod en dagarrangementen. Bij de ontwikkeling hiervan
houden we er rekening mee dat voor ouders
de maandag, dinsdag en donderdag de
belangrijkste opvangdagen zijn. Hierdoor
ontstaat er ook voor hen de mogelijkheid tot
een lange werkdag. Het belangrijkste voor
ouders is dat activiteiten veilig zijn. Daarnaast
wordt door ouders vaak geborgenheid
genoemd en hechten zij veel belang aan
continuïteit. Bij de verdere ontwikkeling van
het IKC betrekken wij vanaf het begin ouders
en partners om zo optimaal te kunnen inspelen
op de behoeften van leerlingen en ouders.

parkeren hun fiets op de speelplaats van de
bovenbouw.

5.14. Fruit eten
Kinderen van groep 1 en 2 hebben 's morgens
een kwartier fruitpauze. Wilt u het fruit of de
boterham in een plastic bakje doen en voorzien
van naam? Groter fruit kunt u het beste in
stukjes meegeven.
Drinkpakjes mogen niet naar school worden
meegenomen, vanwege het overmatige afval.
Op een drinkbeker moet een goed sluitende
draaidop zitten en de beker moet voorzien zijn
van een naam.
De kinderen van de andere groepen mogen
alleen fruit meenemen voor de ochtendpauze.
Als kinderen dorst hebben, kunnen ze op
school water drinken. Dat is ook nog gezond!
Geef geen koek of ander snoep mee naar
school.

5.15. Gevonden voorwerpen
Het gebeurt vaak dat kinderen jassen e.d. laten
liggen. Alle gevonden voorwerpen worden
verzameld en in speciale bakken in de
conciërgeruimte bewaard. Mist u een
kledingstuk van uw kind, kom dan even kijken.
Wilt u de kledingstukken en andere spullen van
uw kind(eren) zoveel mogelijk van naam
voorzien? Dit voorkomt veelal verlies. Vergeet
u ook het lusje aan de jas niet, zodat die goed
kan worden opgehangen. Met regelmaat stallen
wij alle gevonden voorwerpen uit. Dit zal
vermeld worden in de Paletter.

5.13. Met de fiets naar school
In verband met de veiligheid, willen wij u vragen
uw kind(eren) zoveel mogelijk te voet naar
school te laten komen. De kinderen van groep
1 t/m 4 parkeren hun fiets in de stalling op de
speelplaats van de onderbouw. Het overdekte
gedeelte is bestemd voor de kinderen van de
groepen 1/2. Groep 3 en 4 aansluitend aan het
overdekte gedeelte. De kinderen van groep 5
en 6 maken gebruik van de stalling op het
schoolterrein bij de neveninstroom, ingang
Kerkstraat. De kinderen van groep 7 en 8

5.16. Sponsoring
Zoals u in de jaarkalender kunt zien, geven we
gelegenheid
tot
adverteren.
Hiermee
financieren we onze jaarkalender. Het geld dat
we hiermee besparen, komt volledig ten goede
aan het onderwijsleerpakket, dus aan de
leerlingen.
Derden hebben geen invloed op de besteding
van de middelen. De kerntaken worden uit
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overheidsgelden gefinancierd. We willen wat
de inhoud van onze lesmaterialen betreft niet
afhankelijk zijn van sponsors. We zijn zelf
volledig
verantwoordelijk
voor
het
onderwijsaanbod. Bij wijziging van beleid zal

instemming gevraagd
medezeggenschapsraad.

33

worden

van
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6 Bestuur en oudercontact
6.1.

Schoolbestuur

schapsraad en medezeggenschapsraden geven
advies, terwijl voor een aantal besluiten van het
bestuur vooraf instemming vereist is. Dit is
geregeld in het medezeggenschapsreglement.
De GMR en de MR bestaan uit
vertegenwoordigers van de ouders en de
personeelsleden.
De voornaamste taak van de MR is het
bevorderen van openheid en overleg op school.
In deze raad hebben zitting:
Namens de ouders
Marcel Bakker
Hellen Laus
Dennis Paradiso
Petri Verhoeven - Lemmens
Namens het personeel
Martine Berendsen
Heleen Broekman
Chantal v. Hulst (vrz.)
Yvonne van de Goor (secr.)

Basisschool
Het
Palet
valt
onder
Onderwijsstichting KempenKind. Bij deze
stichting zijn 17 scholen uit de gemeenten
Reusel-de Mierden, Bladel en Eersel
aangesloten. De heer Hans Derks (voorzitter)
en mevrouw Maaike Jacobs vormen het College
van Bestuur. Zij leggen verantwoording af aan de
Raad van Toezicht. Deze toetst op hoofdlijnen
het onderwijskundige, het financiële en het
personeelsbeleid. De directie op Het Palet is
binnen de hoofdlijnen van KempenKind
verantwoordelijk
voor
het
dagelijkse
schoolgebeuren.
Meer
informatie
over
Onderwijsstichting KempenKind is terug te
vinden op www.kempenkind.nl

6.2.

Schoolraad

In de GMR zitten 5 ouders en 5
personeelsleden. Zij vertegenwoordigen alle 17
scholen van Onderwijsstichting KempenKind.
Marcel Bakker (ouder) en Judith Steultjens
(leerkracht) zijn lid van de GMR, maar zij
vertegenwoordigen niet specifiek onze school.
Naast de GMR heeft elk samenwerkingsverband
verplicht een Ondersteuningsplanraad (OPR).
Dit is het medezeggenschapsorgaan van het
Samenwerkingsverband. De OPR heeft de taak
om eens per vier jaar instemming te geven aan
het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband.

De schoolraad adviseert de directie op alle
terreinen van het schoolbeleid: onderwijs,
schoolorganisatie, personeel, financiën en
huisvesting. Haar belangrijkste taak is het
verbeteren en borgen van de kwaliteit van het
onderwijs. De leden van de schoolraad zijn op
basis van hun deskundigheid en affiniteit met de
school – in goed overleg met de
medezeggenschapsraad – aangezocht.
In de schoolraad hebben zitting:
Bart Antonius
Arnoud Beckers
Marina Dirkx-Strijbosch
Jacco Kramer
Gijs Matthijsse
Ruud Rijkers
Inge Seuntiëns
Wat betreft de samenwerking met de
oudergeleding van de MR: zie volgende
hoofdstuk.

6.3.

De oudergeleding van de MR (OMR) sluit aan bij
de SR. Deze gecombineerde raad functioneert
onder de naam SR+. Reden van samengaan is dat
de SR in de keukenfase van het beleid bij de
meningsvorming betrokken is. De OMR blijft
wel haar eigen bevoegdheden houden en komt
enkele keren per jaar met de PMR
(personeelsgeleding MR) bijeen. De PMR gaat
zich naast de wettelijke taken meer richten op
arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden en
schoolorganisatie.

Medezeggenschapsraad

Het schoolbestuur hoort voor een aantal
beslissingen vooraf de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). Per school is
bovendien een medezeggenschapsraad (MR)
ingesteld. De gemeenschappelijke medezeggen-
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6.4.

Ouderraad

6.6.

De ouderraad bestaat uit 8 leerjaarouders. De
vergaderingen worden bijgewoond door twee
teamafgevaardigden (Mart van den Broek en
Alby Pasmans) en een directielid (Daphne
Meijers). De ouderraad vergadert een zestal
keren per schooljaar en houdt zich voornamelijk
bezig met organisatorische zaken.
De leerjaarouders zijn:
groep 1: vacature
groep 2: Wendy Brouwer
groep 3 Lineke Heuveling
groep 4: Marleen van Gils
groep 5: Jill v.d. Meerakker
groep 6: Nolly van Beek
groep 7: Nienke Willekens
groep 8: Ilse Klessens
Door de gezamenlijke inspanning van de ouders
is het mogelijk extra activiteiten voor de
kinderen te organiseren. De leerjaarouders
coördineren voor het leerjaar die activiteiten en
festiviteiten.

Contact met de ouders

Informatiekaart
Elk kind is uniek. Wij stemmen ons onderwijs
graag af op de (onderwijs)behoeften van uw
kind. Wij proberen dit zo optimaal mogelijk te
doen door binnen de zogenaamde pedagogische
driehoek van kind – ouders – leerkracht in
gesprek te gaan. Dit betekent concreet dat er
met ingang van schooljaar 2018-2019 met u én
uw kind wordt gesproken. Door op deze manier
met elkaar in gesprek te gaan, bouwen we
samen aan een vertrouwensrelatie waarin een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de
ontwikkeling van het kind centraal staat.
In de eerste drie weken van het nieuwe
schooljaar is er een kennismakingsgesprek
tussen kind – ouders – en leerkracht(en) met als
doel elkaar goed te leren kennen om goed te
kunnen samenwerken. Kinderen bereiden dit
gesprek thuis voor op basis van een
gespreksformulier dat passend bij hun leeftijd is
ontworpen. Naast het kennismakingsgesprek
ontvangt u voor aanvang van het nieuwe
schooljaar een informatiekaart met informatie
over het leerjaar waar uw naar toe gaat.

6.5. Ouderbijdrage
Ingevolge de Wet Primair Onderwijs (WPO)
mag van de ouders een financiële bijdrage
worden gevraagd voor extra voorzieningen en
activiteiten
zoals
sinterklaas,
carnaval,
kleuterfeest, schoolreis etc. Deze bijdrage heeft
echter een vrijwillig karakter. Wij zijn van
mening, dat de leerlingen zoveel mogelijk in de
gelegenheid gesteld moeten worden om aan alle
schoolse en buitenschoolse activiteiten deel te
nemen. Indien ouders niet in de gelegenheid zijn
om de gehele of de gedeeltelijke bijdrage te
betalen, willen wij ze in de gelegenheid stellen
om dit te bespreken met een lid van de
ouderraad of de directie van de school. Dan kan
bezien worden of er andere mogelijkheden zijn,
zoals de gemeentelijke minimaregeling, Stichting
Leergeld of een gedeeltelijke betaling.
Jaarlijks stuurt de ouderraad de ouders een
brief, waarin onder verwijzing naar het
bovenstaande, gevraagd wordt de bijdrage te
storten in één of twee termijnen. De bijdrage is
vastgesteld op € 30,00. Ieder schooljaar wordt
over de besteding van de bijdrage aan de ouders
verantwoording afgelegd in een bijlage van het
weekbulletin in het begin van het
daaropvolgende schooljaar.

In november vinden er facultatieve gesprekken
plaats. Dit betekent dat er een gesprek is in de
pedagogische driehoek wanneer kind, ouders
en/of leerkracht hier behoefte aan hebben. In
februari en juni, rondom het rapport, gaan we
sowieso met elkaar in gesprek. U tekent zich
digitaal in voor deze gesprekken. Uiteraard bent
u ook buiten de geplande driehoeksgesprekken
van harte welkom op school om (samen met uw
kind) met de leerkracht in gesprek te gaan of om
een kijkje te nemen in de klas.
Wanneer het beter is dat een leerling het jaar
overdoet, nemen we ruim voor de
gespreksronde van juni contact op met de
ouders om dit te bespreken.

35

6.7.

Weekbulletin

onze school kunt u wekelijks de nieuwe Paletter
terugvinden. Vanaf januari 2019 gaat hierin het
een en ander veranderen. Binnen KempenKind
gaan we werken met de ouderapp en website
van Social Schools. Wat dit precies in gaat
houden
wordt
t.z.t.
met
ouders
gecommuniceerd.

Alle ouders en verzorgers van onze leerlingen
ontvangen via de mail het weekbulletin
"Paletter". U leest hierin wat er in een bepaalde
week gebeurd is en wat er de volgende week
staat te gebeuren. De informatie is vooral
bedoeld voor de ouders. Ook op de website van
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Bijlage 1: organigram basisschool Het Palet
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Bijlage 2: Tekenformulier Bevoegd Gezag
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Bijlage 3: Tekenformulier MR
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