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Voorwoord

Beste ouder/verzorger,

In deze brochure beschrijven we de samenwerking tussen Nummereen Kinderopvang en
basisschool Het Palet in schooljaar 2022-2023. We doen dit wat betreft de pedagogische
visie, de zorgstructuur en ouderbetrokkenheid & medezeggenschap. Per onderwerp
beschrijven we wat in schooljaar 2022-2023 zichtbaar is in praktijk, maar ook waar onze
gedeelde ambities liggen. Zijn hierover vragen, dan horen wij het graag.

Veronique Lommers (directeur Nummereen Kinderopvang)
Daphne Meijers (directeur basisschool Het Palet)



Pedagogische visie Nummereen
Kinderopvang en basisschool Het Palet

Relatie: kinderen willen het gevoel hebben erbij te horen en zij hebben behoefte aan
waardering van anderen. Wij zetten het kind centraal en laten het ervaren dat zij
onderdeel zijn van de groep.
Competentie: kinderen werken in de zone van hun naaste ontwikkeling en zij doen
succeservaringen op. We willen dat kinderen geloof hebben in eigen kunnen. Daarom
stemmen we af op de mogelijkheden en behoeften van ieder kind. 
Autonomie: kinderen willen het gevoel hebben dingen zélf te kunnen doen. Daarom
bieden we de kinderen naast veiligheid en ruimte ook begeleiding en ondersteuning zodat
zij hun eigen leerproces vorm kunnen geven.

Nummereen Kinderopvang en basisschool Het Palet hebben als gezamenlijke missie
kinderen op te leiden tot wereldburger. Wereldburgers die in balans zijn met zichzelf en in
staat zijn om verbinding te leggen met anderen, zowel dichtbij als veraf. Zo kunnen kinderen
zich een leven lang blijven ontwikkelen.

Nummereen en Het Palet werken al lange tijd samen aan een gezamenlijke start in de mfa.
We streven naar een doorgaande ontwikkellijn van opvang naar onderwijs en een omgeving
waarin kinderen bekend zijn met het team, de andere kinderen en de ruimtes om hen heen.
Nu we samen een kindcentrum zijn in de mfa Hart van Hapert gaan we onze samenwerking
in schooljaar 2022-2023 verder intensiveren. Onze gezamenlijke kernwaarde verbinding is
daarbij een belangrijke bouwsteen. Voor ons betekent verbinding dat we echt contact maken
met kinderen, ouders en professionals. Door onze werkwijzen op elkaar af te stemmen,
creëren we optimale ontwikkelkansen voor kinderen. We voelen en nemen daarin een
gezamenlijke verantwoordelijkheid die we als gelijkwaardige partners vormgeven, iedere dag
weer. 

Veilig pedagogisch klimaat
We zien een veilig pedagogisch klimaat voor kinderen als voorwaarde om goed te kunnen
leren en ontwikkelen. Het zorgt ervoor dat zij zich prettig en veilig voelen op de opvang en op
school. Voor ons is ieder kind uniek en gelijkwaardig. We benaderen de kinderen vanuit een
positieve grondhouding en gaan respectvol met elkaar om. We doen dit vanuit eenduidige
afspraken en laagdrempeligheid. 

Om kinderen maximaal te motiveren en hun welbevinden te optimaliseren, werken we actief
aan de drie psychologische basisbehoeften: 



Sinterklaas en carnaval vieren we samen.
Per schooljaar geven we één thema gezamenlijk vorm.
Peuters en kleuters komen informeel bij elkaar op bezoek (denk aan samen buitenspelen,
een kijkje nemen in unit 1 (groep 1 en 2), aansluiten bij een activiteit).
Er is een warme overdracht als een kind van opvang naar onderwijs gaat.
Binnen het ondersteuningsteam 4- (OST 4-) kijken we samen naar de ontwikkeling van
kinderen.
Intern begeleiders van Het Palet komen op verzoek kinderen observeren bij de opvang.
Gedurende het jaar zijn er structureel afstemmingmomenten over kinderen en over een
optimale doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0-13 jaar.
Er is uitwisseling over actuele bijzonderheden van kinderen bij de overdracht van school
naar bso.

Wat is al zichtbaar? 

Bovenstaande gezamenlijke visie van Nummereen Kinderopvang en basisschool Het Palet
wordt uitgedragen in de volgende drie uitgangspunten waar we samen zorg voor dragen:

We brengen samen in beeld of er sprake is van een optimale ononderbroken ontwikkeling
voor kinderen op basis van de leer- en ontwikkellijnen van opvang tot onderwijs in unit 1.
We anticiperen actief op hiaten in het aanbod.
In 2022-2023 willen we op basis van leer- en ontwikkellijnen samen verkennen of we nog
beter aan de behoeftes van kinderen tegemoet kunnen komen. We denken hierbij
aanwelke ontwikkelomgeving bij het kind past. Het kan dus voorkomen dat een kind van
drie jaar al (gedeeltelijk) deel gaat nemen aan het onderwijs in unit 1. Andersom is ook
denkbaar, een kind van vier jaar sluit deels nog aan bij de opvang.
We breiden de samenwerking binnen gedeelde thema’s uit.
We maken kijk- en oefenmomenten structureler mogelijk. 

Wat zijn onze ambities?

Zorg goed voor jezelf

Zorg goed voor de ander

Zorg goed voor de omgeving



ouders;
de pedagogische coach vanuit Nummereen;
intern begeleider vanuit Het Palet;
orthopedagoog vanuit het onderwijs;
een medewerker Jeugd- en Gezin vanuit CJG (Centrum Jeugd en Gezin);
een jeugdverpleegkundige van de GGD.

We creëren samen een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0-13 jaar. We stemmen
hierbij af op wat het kind nodig heeft. Wanneer kinderen speciale (onderwijs)behoeften
hebben, werken pedagogisch medewerkers, leerkrachten, ouders, de intern begeleiders (IB)
en eventuele andere partijen intensief samen om tot optimale afstemming te komen.

Doorgaande lijn Nummereen en Het Palet
Overlegstructuur
Nummereen Kinderopvang en Het Palet hanteren een vaste overlegstructuur, om kinderen
tijdig goed in beeld krijgen. Twee keer per jaar, in april en november, bespreken de
pedagogische coach vanuit Nummereen en de intern begeleider van Het Palet alle kinderen.
Op deze manier worden extra ondersteuningsbehoeften vroeg gesignaleerd en wordt
bekeken hoe de overstap naar unit 1 op Het Palet zo passend mogelijk gemaakt kan worden.
Aanvullend op deze momenten worden VVE-kinderen bij de start van het peuterprogramma
meteen doorgegeven aan Het Palet.

OST 4-
Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo, maar soms gaat deze ontwikkeling niet
vanzelf en heeft een kind extra ondersteuningsbehoeften. Als we voorzien dat een kind bij de
start op Het Palet extra ondersteuning nodig gaat hebben, is het mogelijk om het kind samen
met ouders te bespreken in ons ondersteuningsteam (OST 4-). 

Bij het OST 4- zijn de volgende partijen betrokken:

In het OST4- wordt vanuit verschillende expertises naar de ontwikkeling
het kind gekeken en brengen we samen met ouders in beeld wat het 
kind nodig heeft. Daarnaast kijken we hoe we de onderwijsplek 
passend kunnen maken of zoeken we mee naar de best passende 
onderwijsplek.

Zorgstructuur 0-13 jaar



Ouderbetrokkenheid en medezeggenschap in het Kindcentrum
Nummereen Kinderopvang en basisschool Het Palet zien ouders als partners van het
Kindcentrum. Nummereen en Het Palet kennen verschillende stelsels van
medezeggenschap. In schooljaar 2022-2023 zetten wij een eerste stap richting het integreren
van de verschillende stelsels. De oudercommissie (OC) van Nummereen en de
medezeggenschapsraad (MR) van Het Palet zullen op onderdelen samenwerken. Zij richten
zich hierbij op het samen creëren van een optimale leer- en ontwikkelomgeving voor de
kinderen. We spreken hier van een ‘integrale benadering van kinderopvang en onderwijs’. 

Meebeslissen
Nummereen en Het Palet hechten belang en meerwaarde aan medezeggenschap. Beide
organisaties vinden dat er geen sprake kan zijn van zeggenschap zonder medezeggenschap.

Oudercommissie (0-4)
Volgens de Wet Kinderopvang (WKO) is elke kinderopvanglocatie verplicht om een lokale
oudercommissie (LOC) in te stellen. De LOC bestaat alleen uit ouders die ook gekozen
worden door ouders van de kinderopvanglocatie. De LOC heeft adviesrecht op onderwerpen
als de kwaliteit van de opvang, beleid op voeding en opvoeding, openingstijden en tarieven.
De LOC Hapert komt twee à drie keer per jaar samen. Contact opnemen met LOC Hapert
kan via: ochapert@ocnummereen.com

Medezeggenschapsraad (4-12)
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. De leden
worden gekozen door en uit het personeel en de ouders van de leerlingen van de school. De
MR behartigt de belangen van ouders/ verzorgers, leerlingen en personeel. De MR heeft op
een aantal terreinen instemmingsrecht en kan over alle beleidsterreinen gevraagd en
ongevraagd advies geven. De MR komt vijf keer per schooljaar samen en de vergaderingen
zijn openbaar. Input voor de MR kun je aanleveren via: mr@hetpalet.nl. 

De oudercommissie en de medezeggenschapsraad streven ernaar om op dezelfde avonden
te vergaderen in de mfa, zodat naar behoefte altijd de mogelijkheid bestaat om bij elkaar aan
te sluiten.

Leerlingenraad Het Palet
De leerlingenraad op Het Palet bestaat uit leerlingen uit groep 6 t/m 8. De leerlingenraad
wordt gekozen door leerlingen. De verkiezingen zijn jaarlijks in de maand maart. De
leerlingenraad denkt actief met de directie mee over de onderwijsontwikkeling op Het Palet
en neemt het initiatief om eigen onderwerpen op de agenda te zetten. De leerlingenraad komt
tussen elke twee schoolvakanties samen. Directie stelt met de voorzitter en secretaris de
agenda op. 

Kinderraad Nummereen
Twee keer per schooljaar komt de kinderraad van alle locaties van Nummereen bij elkaar. Dit
gebeurt in de maanden oktober en april, zodat input kan worden meegenomen naar de
vergaderingen van de OC. 

mailto:mr@hetpalet.nl


Klankbordgroepen
Schoolraad (4-12)
De schoolraad (SR) is sparringspartner van directie en MR op het
terrein van onderwijsontwikkeling, schoolorganisatie, personeel,
partnerschap met ouders, financiën en huisvesting. De leden van
de SR zijn in goed overleg met de MR gekozen op basis van hun
specialistische achtergrond vanuit diverse sectoren in de
samenleving. De schoolraad en de MR komen vijf keer per
schooljaar samen. 

Alle ouders van Het Palet
De ervaring en mening van ouders wordt door de school als
waardevol ervaren bij de doorontwikkeling van het onderwijs. Er
wordt daarom jaarlijks minimaal één klankbordavond voor alle
ouders van de school georganiseerd. Op deze avond staan actuele
thema’s centraal. Wij gebruiken de input hieruit voor het verbeteren
van ons onderwijs. 

Meedoen
Oudervereniging (4-12)
Het Palet heeft een oudervereniging. Ouders worden lid door het betalen van de vrijwillige
ouderbijdrage. Het bestuur van de oudervereniging is in handen van de ouderraad. De
ouderraad bestaat uit acht leerjaarouders. Zij worden gekozen door ouders van de school
voor een periode van twee jaar.

Vanuit de ouderbijdrage worden diverse activiteiten georganiseerd. De leden van de
ouderraad organiseren en helpen mee met deze activiteiten. Denk daarbij aan vieringen als
Sinterklaas, Kerst, carnaval, open avond, jaarlijkse sportdag en de schoolreizen. De
ouderraad ondersteunt ook leerkrachten bij het zoeken van ouderhulp voor klassikale
activiteiten. De ouderraad vergadert minimaal vier keer per jaar en wordt ondersteund door
minimaal één teamlid en één directielid. Op de jaarlijkse ledenvergadering, waarvoor alle
ouders worden uitgenodigd, deelt de ouderraad de evaluatie van activiteiten van afgelopen
jaar. Ook wordt er verantwoording afgelegd over de inkomsten en uitgaven uit de
ouderbijdragen van het afgelopen schooljaar. 

Gezamenlijke activiteiten en vieringen
Nummereen en Het Palet stelden samen een jaarplanning op met activiteiten en vieringen
waar we gezamenlijk invulling aan geven. Afstemming over de invulling vindt plaats tussen
leerkrachten en werkgroepen van Het Palet en de pedagogisch medewerkers van
Nummereen Kinderopvang. Waar mogelijk vervullen ook ouders van Nummereen een rol
tijdens activiteiten en vieringen. Zij mogen dan hun eigen kind(eren) meenemen. 


