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Contactgegevens
0497-360384

1.1. Schoolgegevens
Naam school
Naam directeur
Naam adjunct-directeur
BRIN-nummer school
Bezoekadres
Telefoon
E-mail
Website school

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

Naam bevoegd gezag
Voorzi er College van Bestuur
Lid CvB
Adres
BRIN-nummer bestuur
E-mail
Website S ch ng

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

1.2. Voorwoord
Deze schoolgids informeert u over het onderwijs en de schoolorganisa e van basisschool Het Palet in schooljaar 2019/2020.
De jaarkalender met een beknopte versie van de schoolgids wordt al voor de zomervakan e aan de ouders verstrekt.
Ouders vinden hierin:
- school jden
- belangrijke data/ vakan es/ studiedagen
- ziekte- en verlofregeling
- overblijfreglement
- namen en adressen van de leerlingen per groep of unit
- informa e m.b.t. de inhoud van het onderwijs op Het Palet

e

www.hetpalet.nl

De schoolgids zien wij als een dynamisch document, dat steeds bijgesteld wordt. Mogelijke wijzigingen van de schoolgids en van de
jaarkalender melden we via de app Social Schools.
Indien de informa e in deze schoolgids niet duidelijk is of indien er informa e ontbreekt, schroom dan niet om contact met school op te
nemen. Wij stellen dat zeer op prijs. Correc es worden direct opgenomen in de schoolgids op de website.
De medezeggenschapsraad en het bestuur van s ch ng KempenKind hebben met de inhoud van de schoolgids ingestemd.

@

info@hetpalet.nl

Direc e basisschool Het Palet

Bernhardstraat 4
5527 AZ Hapert
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1. ALGEMEEN - VERVOLG
1.4. AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Schoolgids

Om goed onderwijs te kunnen geven en ac viteiten 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 Onderwijss ch ng 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
organisa es onze school gegevens van uw kind verstrekt en onder welke voorwaarden dit gebeurt.
Op Het Palet krijgt u elk schooljaar de kans om schri elijk uw wensen omtrent privcacy kenbaar te maken. Denk hierbij aan de mogelijkheid
aan te geven of uw adres in onze kalender geplaatst mag worden en aan toestemming voor gebruik van beeldmateriaal van uw kind in de
kalender, op de website en in Social Schools.
De school slaat gegevens per leerling op in een leerlingdossier. Als ouder/verzorger hee u recht op inzage in het leerlingdossier van uw
kind. Als u dit wilt, kunt u dit schri elijk aangeven bij de directeur van de school. Omdat het leerlingdossier vaak uitgebreid is, hee de
school maximaal vier weken de jd 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 & RESULTATEN

Schoolgids

2.1. In Hapert staat een school…
Basisschool Het Palet in Hapert maakt deel uit van de Onderwijss ch ng KempenKind. KempenKind bestuurt 15 basisscholen, een school
voor SBO en een school voor SO-VSO. In het begin van schooljaar 2019-2020 bezoeken 450 kinderen onze school en starten we met 20
groepen: 18 reguliere groepen en 2 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.
Met ingang van schooljaar 2019-2020 zijn alle groepen gehuisvest in Bernhardstraat 4. Hier bevindt zich tevens de school- en de openbare
bibliotheek, een tv-studio, een handvaardigheidslokaal, een muzieklokaal, een speelzaal en een prismalokaal. De openbarebibliotheekvoorziening hee een permanente uitleen jdens de schooluren.

Contactgegevens
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5527 AZ Hapert
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In aanloop naar een MFA
Als alles volgens planning verloopt, vindt de aanbesteding van de te bouwen MFA voor 1 januari 2020 plaats. Zonder al te veel tegenslag kan
er vanaf september 2020 gebouwd worden. Begin 2022 hopen we met onze MFA-partners de nieuwe accommoda e te betrekken. Deze
partners zijn: gemeenschapshuis Den Tref, Nummereen Kinderopvang/Buitenschoolse Opvang, Ouderensteunpunt De Kloostertuin, de
Openbare Bibliotheek en de Parochie. In de nieuwe MFA zullen het kerkgebouw, de pastorie en de sporthal geïntegreerd worden. De
hoofdingang van de MFA komt aan de Oude Provincialeweg.
2.2. Leerlingenpopula e en schoolomgeving
1.
Hapert
Hapert behoort sinds 1 januari 1997 tot de gemeente Bladel (20.000 inwoners). De gemeente Bladel hee een groot aanbod van
voorzieningen op het gebied van onderwijs, zorg, sport, cultuur en recrea e. Industrie en dienstverlening zorgen samen voor ongeveer
10.000 arbeidsplaatsen.
Hapert hee ruim 5.400 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
natuurac viteit 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 school jd 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 dialec sche 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 2019-2020 bezoeken 450 kinderen onze school en starten we met 20 groepen: 18 reguliere groepen van
gemiddeld 25 leerlingen en 2 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 respec evelijk in Eersel en Bladel.
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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 spor eve ac viteiten van verenigingen uit de omgeving. Dit om
onze leerlingen op deze gebieden te s muleren. Voor schoolopvoeringen maken we gebruik van Den 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 CultuurPlaza De Kempen (www.cultuurplazadekempen.nl) en Kunstloc in
Tilburg (www.kunstlocbrabant.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 cultuureduca e en willen inspireren en leren van elkaar.
Voor opvoeringen maken we meestal gebruik van Den Tref in Hapert. Het gemeenschapshuis hee onder andere een theaterzaal met plaats
voor 400 toeschouwers, waarvan we bij de diverse schooluitvoeringen meerdere malen per jaar gebruik maken: .
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.
2.3. Personeel
Onderwijzend en ondersteunend personeel
Wij willen leerlingen ac ef en gemo veerd aan het onderwijs laten deelnemen. Hierbij houden we rekening met individuele behoe en 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 communica eve vaardigheden beschikken en ﬂexibel en daadkrach g zijn. We vinden
het belangrijk dat leerkrachten ini a even 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 ondersteuning van onze
leerlingen kan in groepsverband of individueel ingezet worden en op diverse gebieden.
Iedere leerkracht en onderwijsassistent hee naast onderwijstaken ook groepsovers jgende taken. Het betre hier bijvoorbeeld deelname
aan een werkgroep als Sinterklaas. Daarnaast draagt elke (vak)leerkracht en onderwijsassistent bij aan schoolontwikkeling door te
par ciperen in één van onze vijf kennisteams: Kind in beeld, Rekenen, Taal, Onderzoekend en ontwerpend leren, Sociaal-emo onele
ontwikkeling. Zij doen dit vanuit exper se en aﬃniteit. Enkele leerkrachten vervullen daarnaast een coördinerende rol als unit- of
kennisteamcoördinator. Onderwijsondersteunend personeel op onze school zorgt voor de huishoudelijke, administra eve en
conciërgetaken.
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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 func es binnen het onderwijs zoals; onderwijsassistenten,
vakleerkrachten bewegingsonderwijs en studenten pedagogiek en psychologie. Deze staan al jd onder supervisie van ons personeel.
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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 of uit de unit. 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. Iden teit
Wij zijn een katholieke basisschool. Vanuit deze katholieke iden teit vieren we de grote Christelijke feesten. Deze feesten brengen de
belangrijke levenservaringen ter sprake: delen, leven en dood, geboorte, vreugde en verdriet, arm en rijk. We besteden ook expliciet
aandacht aan overige geestelijke stromingen die in de Nederlandse mul culturele samenleving een belangrijke rol spelen, zodat de
leerlingen leren respectvol met verschillen om te gaan. Wij richten ons bewust en ac ef op de integra e tussen kinderen uit de
Neveninstroom en kinderen in de reguliere groepen.
2.5. Waar de school voor staat
De missie van de school is: Veelzijdig leren om kleurrijk te leven.
Op Het Palet willen we kinderen opleiden tot wereldburger. Een wereldburger is in balans met zichzelf en in staat om verbinding te leggen
met anderen vanuit betrokkenheid, zowel dichtbij als ver weg. We willen kinderen kennis en vaardigheden bijbrengen om aan een goede
toekomst en een betere wereld te kunnen bouwen. Vaardigheden die wij onder andere graag bij onze kinderen ontwikkelen, zijn het tonen
van respect, empathie en het goed kunnen communiceren met mensen met verschillende achtergronden in een geglobaliseerde wereld.
Het werken in units biedt kinderen de mogelijkheid om van en met elkaar te leren. Kinderen van verschillende lee ijden, met verschillende
talenten en eigenschappen ontmoeten elkaar en werken samen. In één unit dragen meerdere teamleden gezamenlijk de
verantwoordelijkheid voor de kinderen. Dit betekent dat 'meerdere ogen' de kinderen volgen maar ook dat teamleden elkaars kwaliteiten
op maal kunnen benu en. Het werken in units waar teamleden er samen zijn voor alle kinderen maakt het mogelijk dat kinderen naar
behoe e, interesse en talent ﬂexibel en op maat kunnen worden ingedeeld; van reken- en spellinginstruc es tot het betekenisvolle aanbod
binnen de thema's.
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2.5. Waar de school voor staat - vervolg
Het onderwijs op Het Palet steunt op 4 pijlers. Onze eerste en tweede pijler zijn respec evelijk de pedagogische en de didac sche basis.
Deze twee pijlers zorgen voor het fundament voor onze derde pijler; betekenisvol leren. Dankzij een stevige basis krijgen kinderen binnen
ons betekenisvolle aanbod in de units alle kans om in samenwerking met elkaar hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zij hebben
hier hun leven lang proﬁjt van. Onze vierde pijler is Kind in beeld. Op Het Palet is ieder kind uniek. De leerkracht hee samen met ouders en
het kind zicht op de hele ontwikkeling. Wij werken binnen de 4 pijlers graag ac ef samen met ouders en geloven in de kracht van
partnerschap voor een op male ontwikkeling van onze kinderen. Komende 4 jaar bouwt Het Palet het werken in units verder uit, krijgt het
onderzoekend en ontwerpend leren een nog stevigere plaats binnen het thema sch onderwijs en versterken we het partnerschap met
ouders. Daarnaast gaan we intensief op zoek naar hoe we taal- en rekendoelen kunnen integreren met het actuele thema uit KleuterLab en
Blink Wereld.
Hieronder staan onze kernwaarden. Ze zijn herkenbaar en voelbaar in onze school voor leerlingen, ouders en teamleden:
Bloei
Het welbevinden van elk kind is voor ons de basis om tot bloei te kunnen komen. Teamleden van Het Palet brengen samen talenten en
kwaliteiten van kinderen in beeld en spelen hierop in zodat kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Wij willen intensief samenwerken
met de omgeving van de kinderen om dit bereiken.
Gelijkwaardigheid
We zijn allemaal anders, maar wel gelijkwaardig. Op Het Palet gaan we ongeacht religie, cultuur of a omst respectvol met elkaar om. We
vragen dit van onszelf, onze kinderen en hun ouders. Door diversiteit willen we elkaar versterken en het leven kleurrijker maken.
Kwaliteit
Op Het Palet staan we voor kwalita ef goed onderwijs. Hierbij staan niet alleen de cogni eve leerresultaten centraal maar de totale
ontwikkeling van kinderen. We willen onze kwaliteit blijven verbeteren en stellen ons daarom als school lerend op. We werken doelgericht
en planma g op kind-, groeps- en schoolniveau en benu en elkaars talent en exper se.
Verbinding
Voor ons betekent verbinden, écht contact maken en samenhang aanbrengen in het leven van kinderen. Wij richten ons op rela e met elk
kind zodat wij hen echt kunnen 'zien'. We willen dit versterken door ook met ouders samen te werken binnen de pedagogische driehoek en
educa ef partnerschap met hen aan te gaan. Daarnaast willen wij kinderen verbinden met de wereld om ons heen door met hen de
buitenwereld in te gaan en deze ook naar binnen te halen.
Duurzaamheid
Wij zien kinderen als de wereldburgers van morgen. We willen samen met hen een basis van kennis, houding en vaardigheden leggen
waaruit zij een leven lang kunnen pu en en zich blijvend kunnen ontwikkelen. We willen kinderen leren zorgen voor zichzelf, de ander en de
omgeving. Als school willen wij mee blijven bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen.
“Veelzijdig leren om kleurrijk te leven”
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2.6. Doelen en resultaten
Wij streven ernaar dat kinderen op onze school zelfstandig en probleemoplossend kunnen handelen. We s muleren daartoe hun crea eve
ontwikkeling in denken en doen. Zij moeten zelfstandig en kri sch informa e 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)behoe en van de individuele leerling. Sinds 2018-2019 voeren wij driehoeksgesprekken om dit zo op maal
mogelijk te kunnen doen. Door op deze manier met elkaar in gesprek te gaan, bouwen we samen aan een vertrouwensrela e waarin een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind centraal staat. Gezamenlijke reﬂec e met leerlingen op de werkvloer
en jdens 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 zel eeld.
Tijdens de driehoeksgesprekken willen we met ouders en kind in gesprek over individuele groei/ ontwikkeling, los van wat kinderen op basis
van hun lee ijd gemiddeld gezien zouden moeten kennen/ kunnen. Het por olio gaat binnen deze driehoeksgesprekken een steeds
belangrijkere rol vervullen.
Het rapport zoals we dit in zijn huidige vorm hanteren, wordt op rela ef korte termijn vervangen door dit por olio. In schooljaar 2019-2020
worden de eerste stappen gezet naar een digitaal por olio. Op basis van de keuze voor de methode Blink Wereld (groep 3-8) voor
thema sch werken binnen de wereldoriënterende vakken is wereldoriënta e terug te vinden in het por olio. De overige vakgebieden als
rekenen en taal volgen daarna.
Behalve van methodegebonden toetsen en het por olio 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 Cito-leerlingvolgsysteem worden in alle leerjaren aan
het por olio toegevoegd.
2.7. Pedagogisch klimaat
Een rus ge en s mulerende 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. Bij de start van een schooljaar besteden we veel jd aan groepsvormende ac viteiten. Samen met de kinderen
worden er afspraken en regels opgesteld op groeps- en unitniveau, zodat kinderen zelf leren zorg te dragen voor een sfeer waarin iedereen
zich veilig en gekend voelt.
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2.7. Pedagogisch klimaat - vervolg
Een pre ge 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 situa e te reﬂecteren; we luisteren naar kinderen, stellen vragen en verkennen
alterna even in de omgang met de ander. We stemmen hierbij af op de individuele leerling; de ene leerling hee 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 irrita es uit te praten. Wanneer
kinderen leren hoe ze problemen onder woorden kunnen brengen, hoe ze kunnen vertellen waarom ze boos of verdrie g 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 exper se in
te schakelen.
Bij de inrich ng van de school en lokalen richten we ons bewust op sfeer en 'thuisvoelen'. We hebben hierbij oog voor orde en rust.
2.8. Sfeerac viteiten
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 educa ef 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 ac eve en gezellige manier hun 8-jarige basisschoolperiode af. Ook vindt aan het eind van het schooljaar de
eindmusical plaats. Ook aan andere ac viteiten zoals het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering en carnaval besteden we aandacht. De
oudervereniging levert een belangrijke bijdrage in de organisa e.
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5527 AZ Hapert
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2.9. Kwaliteit van het onderwijs
Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen en verbeteren we de kwaliteit van
ons onderwijs op een systema sche en eﬀec eve wijze. Daarnaast hebben we onze kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal
personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt.
Een van de methodieken die op Het Palet gebruikt wordt ter bevordering van de kwaliteit is beeldcoaching (SVIB). Hierbij worden door
hiertoe opgeleide collega's video-opnames en/of foto's gemaakt van interac e-momenten, die later besproken worden met de
betrokkenen. Er worden korte fragmenten gebruikt, die met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden toegepast, uitsluitend voor intern
gebruik. Na gebruik worden de opnames vernie gd.
Indien de methodiek wordt ingezet bij speciﬁeke begeleidingsvragen van een of meerdere leerlingen, dan worden ouders/verzorgers hiervan
in kennis gesteld en om toestemming gevraagd.
Op onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Planma g wordt onze school op
s ch ngsniveau geauditeerd, we organiseren een ouder- en een leerlingenpanel en we beschikken over een leerlingenraad. De we elijk
verplichte geledingen, MR en GMR, func oneren naar behoren en leveren een waardevolle bijdrage aan de organisa e op school- en
s ch ngsniveau. Daarnaast wordt de schooldirec e op organisatorisch en ook onderwijsinhoudelijk gebied regelma g geadviseerd en
geïnspireerd door een schoolraad (SR): een klankbordgroep bestaande uit ouders met een specialis sche achtergrond vanuit diverse
sectoren in de samenleving.
Ieder jaar stellen we een professionaliseringplan op met onze verbeterdoelen. Deze verbeterdoelen worden voornamelijk gekoppeld aan de
vijf kennisteams die binnen het leerkrachtenteam ac ef zijn. De kennisteams (Taal, Rekenen, SEO, Kind in Beeld en Onderzoekend en
Ontwerpend leren) worden gecoördineerd door een leerkracht die daarvoor scholing hee gevolgd. Op basis van een tussen- en
eindevalua e van het professionaliseringsplan leggen we verantwoording af aan onze belanghebbenden voor wat betre de realisa e van
onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten.
De direc e evalueert ook jaarlijks met iedere leerkracht individueel de onderwijs-ontwikkelingen jdens een ontwikkelings- of
func oneringsgesprek. Bij de invoering van veranderingen laten we ons ondersteunen door professionele begeleiders. Omdat
kwaliteitsverbetering een con nu proces is, hee de school een kwaliteitscoördinator. Deze volgt samen met de IB'er systema sch 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 onderwijs-veranderingen 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 het lopende schooljaar staan in
de volgende twee hoofdstukken.
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2.10. Terugblik resultaten 18/19
Hieronder is een evalua e opgenomen van een aantal belangrijke veranderonderwerpen van het afgelopen schooljaar waar vooral de
kennisteams aan hebben gewerkt.
Voor een meer gedetailleerde omschrijving kunt u informeren bij direc e, IB of de kwaliteitscoördinator.

Contactgegevens

Kennisteam Taal
- Het in kaart brengen van de doorgaande leerlijn taal (technisch en begrijpend lezen, spelling en taal) voor groep 1 – 8 is gerealiseerd. Hiervoor
maken we gebruik van het (landelijk) referen ekader en de leerlijnen taalonderwijs. Elk domein van het taalonderwijs komt binnen de door Het
Palet gebruikte methode Taal Ac ef voldoende aan bod.
- Het verkennen van de mogelijkheden om het woordenschatonderwijs te koppelen aan de thema's binnen de school is gerealiseerd. Er is een
inventarisa e gemaakt van actueel woordenschatonderwijs op Het Palet en de woordenschatlessen binnen Blink (= wereldoriënterend
onderwijs) zijn verkend. Er is al een toekoms ge opbouw samengesteld. Over de implementa e hiervan vindt nog overleg plaats.
- Het meer betekenisvol maken van het spellingonderwijs door het in kaart brengen en toepassen van werkvormen als bewegend leren en
coöpera ef leren is in ontwikkeling. Deze werkvormen worden door verschillende collega's al met regelmaat ingezet op andere gebieden
(rekenonderwijs en wereldoriënterend onderwijs); dit willen we graag uitbreiden, o.a. door aanbevelingen vanuit het afstudeeronderzoek van
een lio-student in te ze en.
Kennisteam Rekenen
- In de kleutergroepen wordt rekenen aan het thema gekoppeld. In de andere groepen komt dit nog minder naar voren. We willen dit in de unit
duidelijk op de agenda ze en.
- Er is een database aangelegd met bewegingsvormen om jdens de rekenles in te ze en. We hopen dat dit een onderdeel wordt van de
rekenles.
- We hebben gekeken naar hoe het automa seren verloopt en de drempels die daarbij horen. De drempels zijn de cruciale bouwstenen van het
rekenonderwijs. We zijn op dit moment te weinig aan het inoefenen. We willen volgend schooljaar meer inze en op het automa seren. We
willen hiervoor spelletjes aanschaﬀen.
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Kennisteam Sociaal-emo onele ontwikkeling (SEO)
- Er hee een oriënta e plaatsgevonden op hoe persoonsvorming en sociale vorming een plaats kunnen krijgen binnen het thema sch werken.
De bevindingen worden in een document opgenomen. Dit document wordt in schooljaar 2019-2020 besproken, aangevuld en vastgesteld.
- De kennisteams SEO en Kind in Beeld hebben nauw samengewerkt bij het voorbereiden van de nieuw ingevoerde driehoeksgesprekken en bij
het ontwikkelen van bijbehorende formats. Deze samenwerking wordt voortgezet.
- Integra e neveninstroom: in de bovenbouw zijn de regels aangescherpt. We zijn in gesprek gegaan met de s ch ng School en Veiligheid.
Integra e van de neveninstroom en de reguliere groepen vormt een belangrijk onderdeel van het pedagogisch klimaat op Het Palet.
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2.10. Terugblik resultaten 18/19 - vervolg
Kennisteam Kind in Beeld
De kennisteams Kind in Beeld en SEO hebben nauw samengewerkt bij het voorbereiden van de nieuw ingevoerde driehoeksgesprekken en
bij het ontwikkelen van bijbehorende formats. Enkele ondernomen ac es onder coördina e van het kennisteam KiB:
- t.b.v. de driehoeksgesprekken: er is een informa ebrief voor ouders ontwikkeld
- t.b.v. de driehoeksgesprekken: ouders kunnen via Social Schools intekenen
- er is een brieﬁng gemaakt met duidelijke afspraken voor het team
- er is een inspira emiddag verzorgd voor het team
- een aantal KT-leden hee de cursus 'Leergesprekken' gevolgd
- de kinderen werken met een leerdoel; daarvoor is een leerdoelblad ontwikkeld.
De nauwe samenwerking tussen de twee genoemde kennisteams wordt voortgezet.
Kennisteam Onderzoekend en ontwerpend leren
Enkele ondernomen ac es/ gerealiseerde opbrengsten onder coördina e van het kennisteam O&O:
- het kennisteam hee een adviserende rol vervuld bij de themavoorbereiding
- in dialoog met leerkrachten zijn scholingsbehoe en geïnventariseerd, geregistreerd en aangeboden
- er hee passende scholing plaatsgevonden op team-, unit- en individueel niveau
- er is structureel gewerkt aan onderzoekend en ontwerpen leren op basis van Blink door de hele school.
- er is onderzocht of Kleuterlab geïmplementeerd gaat worden in unit 1
- passende excursies zijn gekoppeld aan Blink-thema's.
- de cultuurkaart is ge-update en staat in een overzicht per unit
- de oriënta e om Brainportschool te worden is voltooid
- een doorontwikkeling van Het Palet als Cultuurproﬁelschool (CPS) hee plaatsgevonden.
Ontwikkelingen School – IKC – MFA
Directeur Gerard Smetsers maakt deel uit van het gemeentelijke projec eam Mul Func onele Accommoda e (MFA) Hapert, die volgens
planning (juni 2019) in schooljaar 2021-2022 gerealiseerd wordt. “Hart van Hapert” is de werk tel in de aanloop van deze nieuw te bouwen
accommoda e. Met dit gebouw wordt een belangrijke voorziening gerealiseerd ter verbetering en versterking van de lee aarheid in het
dorp. Het nieuwe gebouw gaat onderdak bieden aan onderwijs, gemeenschapshuis, dagopvang, buitenschoolse opvang, peuterprogramma,
bibliotheek, ouderensteunpunt, parochie en binnensport. Het biedt ruimte om nieuwe ini a even mogelijk te maken en s muleert
samenwerking en kruisbestuiving bij de gebruikers. Ontwikkelen, verbinden en ontmoeten: dat wordt het nieuwe “Hart van Hapert”.
Zes par jen werken hiervoor al ruim acht jaar intensief samen: Gemeenschapshuis Den Tref, Steunpunt de Kloostertuin, Bibliotheek de
Kempen, NummerEen Kinderopvang, Parochie en Basisschool Het Palet. De gemeente is bouwheer van de MFA en coördineert de
voorbereiding en het overleg met de MFA-partners en belanghebbenden.
Blz
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Muziekimpuls
De komende jaren worden diverse muziekac viteiten geïmplementeerd binnen het onderwijsaanbod van Het Palet. Muziek, zowel ac ef als
passief, is verrijkend voor de ontwikkeling van kinderen. We vinden dat we muziekonderwijs, waaronder het bespelen van een instrument,
op jonge lee ijd oen op een professioneel niveau moeten aanbieden. Dat muziek een posi eve ontwikkeling hee op de ontwikkeling van
de hersenen van kinderen, is een extra argument om dit structureel in het schoolplan op te nemen.
Vanaf schooljaar 17-18 is er in samenwerking met de Veldhovense muziekschool Art4U en de Hapertse muziekvereniging Kunst Adelt een
programma opgesteld voor groep 1 t/m 8. In dit programma krijgen de kinderen van groep 6 krijgen 10 lessen op het instrument van hun
keuze en mlogen daar ook thuis op oefenen.
Doordat groepsleerkrachten de muzieklessen van de vakdocenten bijwonen, kunnen zij hun eigen muziekonderwijs een extra impuls geven.
Een zevental collega's hee jukelele-lessen gevolgd om hun eigen muziekonderwijs te versterken.
Kinderen en docenten hebben de afgelopen twee jaar samen toegewerkt naar een concert voor ouders en belangstellenden. Dit was een
groot succes. Dit is naast het jaarlijkse Paletconcert dat al meer dan 10 jaar gehouden is en waarbij leerlingen laten zien wat zij, ook door
lessen buiten school jd, geleerd hebben.
In schooljaar 19-20 gaan we het derde en laatste jaar in met subsidie van de regeling Muziek Impuls en zullen we onderzoeken hoe we de
ingeze e ontwikkeling vanuit het reguliere onderwijsbudget kunnen bestendigen.
Leerlingenraad
Sinds maart 2017 beschikt Het Palet over een leerlingenraad. Uit de groepen 5 t/m 8 zijn op democra sche wijze vertegenwoordigers
gekozen die hun ideeën en meningen inbrengen over diverse schoolse zaken die ook de kinderen aangaan. Om de zes schoolweken
overleggen zij hierover met de directeur.
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Ÿ Op onze school verzorgen we reken- en taalonderwijs met afgestemde, ac verende en betekenisvolle instruc e en verwerking.
In ons onderwijsprogramma staat het leggen van een stevige reken- en taalbasis centraal. Vanaf schooljaar 2019-2020 gaan wij intensief op
zoek naar hoe we taal- en rekendoelen kunnen integreren met de actuele onderwerpen binnen het thema sch werken.
We werken vanuit eigen jdse lesmethodes. De komende jaren gaan we deze methodes steeds meer inze en als bron. In toenemende mate
stemmen we vanuit leerlijnen en leerdoelen af op de onderwijsbehoe en van kinderen. Op die manier krijgen kinderen meer inzicht in wat
ze leren en waarom dit belangrijk voor hen is. Kinderen kennen de opbouw van een taal- en rekenblok, weten waar zij kunnen zi en, waar
materialen liggen en wie zij om hulp kunnen vragen. Kinderen krijgen binnen de unit instruc e en verwerking die passend is bij hun
ontwikkelingsniveau. De wijze en mate van instruc e is a ankelijk van de onderwijsbehoe en van het kind. Wij vinden het belangrijk dat
instruc es zoveel mogelijk plaatsvinden in kleine groepen van ± 15 kinderen zodat elk kind ac ef betrokken is en interac ef kan deelnemen.
Instruc es op Het Palet zijn kort, ac verend en betekenisvol. Taal- en rekendoelen zullen steeds intensiever gekoppeld worden aan het
actuele thema, zodat wat de kinderen leren betekenisvoller wordt. Verwerking van instruc e kan op Het Palet op verschillende manieren; op
papier, digitaal, in spelvorm, bewegend, coöpera ef enz. Kinderen krijgen alle ruimte om van en met elkaar te leren, maar mogen ook
bewust kiezen om alleen en in s lte te werken. Tijdens de verwerking kunnen kinderen met hun vragen al jd bij een begeleidende
leerkracht of onderwijsassistent terecht.
Ÿ Op onze school is sprake van pedagogisch en educa ef partnerschap met ouders.
Samen met ouders wil het team van Het Palet voorzien in een stevige pedagogische basis voor alle kinderen. Tijdens de
driehoeksgesprekken wordt hierin – binnen de pedagogische driehoek van kind – ouders – leerkracht – naar de zo op maal mogelijke
afstemming gezocht. Daardoor wordt gebouwd aan een vertrouwensrela e waarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de
ontwikkeling van het kind centraal staat.
We vinden het belangrijk dat de kinderen zich welkom en thuis voelen. Het team wil in onderlinge afstemming, ac ef een veilige en
geborgen sfeer creëren, zowel in de units als op het schoolplein. We werken daarin samen met de tussenschoolse opvang (TSO) en de
pedagogisch medewerkers van Nummereen. Voor ons is ieder kind uniek en gelijkwaardig. We benaderen de kinderen posi ef en doen dit
vanuit eenduidige afspraken en laagdrempeligheid. Elk kind hee zijn eigen thuisgroepleerkracht bij wie het kind meerdere keren per dag
thuiskomt. Ook hee elk kind een mentor die met het kind een vertrouwensrela e opbouwt en bij wie het kind al jd terecht kan. Door zelf
te handelen vanuit duidelijke waarden en normen, vanuit dialoog over waarden en normen en vanuit gerichte ac viteiten leren we kinderen
om voor zichzelf, de ander en de omgeving te zorgen. Wanneer kinderen speciale onderwijsbehoe en hebben, werken we intensief samen
met ouders en andere par jen om tot op male afstemming te komen.
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Ÿ Op Het Palet werken we toe naar een kind-volg-jezelf-systeem middels een por olio.
Op Het Palet vinden wij het belangrijk dat kinderen leren om een leven lang te leren. Hiervoor is het belangrijk dat een kind zelf
gemo veerd is en verantwoordelijkheid voelt voor het eigen leerproces. Op Het Palet willen we kinderen hierbij ac ef begeleiden. De
mentor van het kind speelt hierbij een belangrijke rol. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders, monitort de
ontwikkeling van het kind en voert de driehoeksgesprekken met ouders en kind. Doordat er in een unit meerdere leerkrachten en een
onderwijsassistent op de vloer zijn, is er ruimte voor gesprekken tussen mentor en kind. Zowel het kind als de mentor kunnen hiertoe het
ini a ef nemen. Middels een (op korte termijn digitaal) leerlingpor olio wordt de voortgang van het kind bijgehouden. Mentor en kind
stellen samen per periode één of meerdere leerdoelen op en bepalen samen hoe het kind aan een leerdoel wil werken. Ook andere
leerkrachten en ouders kunnen ingezet worden bij het behalen van het leerdoel, waardoor er sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid.
Mentor en kind gaan regelma g met elkaar in gesprek over de voortgang van te behalen leerdoelen. In het por olio kijken we expliciet naar
de groei van het kind. Het kind wordt steeds meer zelf eigenaar van wat hij wil delen in zijn por olio: waar ben ik trots op, wat vind ik
belangrijk en hoe stel ik mijn doelen bij? Het por olio zal op termijn het rapport vervangen. Hal aarlijkse CITO-toetsen, waarbij leerlingen
op een landelijke schaal scoren, blijven we wel als ijkpunt inze en en worden met de ouders gecommuniceerd. De vorderingen op groepsen individueel niveau worden op unitniveau besproken, waarbij gebruik gemaakt wordt van de exper se van de intern begeleider. Zowel
observa e-instrumenten voor de sociaal-emo onele en cogni eve ontwikkeling als methodegebonden toetsen ze en we in om een nog
breder beeld van het kind te krijgen.
Ÿ Op Het Palet bouwt het team aan een professionele samenwerkingscultuur.
Onze school hecht veel belang aan een professionele cultuur. We leren samen, we werken samen en geven elkaar feedback waar nodig.
Onze lerende organisa e is visueel gemaakt in een organigram met tandwielen, gebaseerd op de theorie van Michael Fullan. In dit
document staan van elk tandwiel in de organisa e de rollen, taken en verantwoordelijkheden beschreven. Dit document is, gekoppeld aan
inhoud, cyclisch onderwerp van gesprek in de uni eams, de kennisteams en in gesprekken met direc e. Op deze wijze is het team betrokken
bij de ontwikkeling van het onderwijskundig beleid van de school en de ontwikkeling van de professionele cultuur in de school. KempenKind
stree naar het 'boeien en binden' van huidige en poten ële medewerkers vanuit begeleiding, professionalisering en waardering. Er is
professionele aandacht en begeleiding voor stagiaires, leraren in opleiding, onderwijsassistenten en zij-instromers. Er is een
professionaliserings- en begeleidingstraject voor leerkrachten om zich te ontwikkelen van Startbekwaam, via Basisbekwaam, naar
Vakbekwaam. Op basis van een jaarlijkse enquête onder personeel van KempenKind, uitgezet door een themagroep bestaande uit
leerkrachten, is het nascholingsaanbod beter afgestemd op de wensen/vragen van personeelsleden. Het nascholingsaanbod van de
zogenaamde KempenKind Academie wordt door zowel interne medewerkers als door geselecteerde externe partners georganiseerd. Blz 18
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Ÿ Het Palet en kinderopvangorganisa e Nummereen werken toe naar een integrale samenwerking als IKC in de toekoms ge MFA.
Onze school werkt eﬀec ef samen met diverse (voor)schoolse voorzieningen. Pedagogisch medewerkers van kinderopvangorganisa es in de
buurt en leerkrachten van groep 1-2 zorgen samen voor een soepele overdracht van peuters naar Het Palet. Komende jaren zal de
samenwerking met kinderopvang NummereEen intensiveren omdat Het Palet en NummerEen integraal als IKC zullen samenwerken in de
toekoms ge MFA. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen kinderen op Het Palet tegen een kleine vergoeding gebruik maken
van de faciliteiten van de tussenschoolse opvang (TSO). Kinderen eten en spelen dan onder toezicht op school. Het Palet voorziet in een
tussen- en naschools aanbod. Kinderen kunnen op wisselende dagen gebruik maken van cultureel, technisch, muzikaal of spor ef aanbod.

2.12. Klachtenregeling
Problemen bespreekt u als ouder in eerste instan e 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 erns g dat u dit niet met de leerkracht of direc e 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:

· Mar ne Berendsen (privé: 0497-518710)
· Philip Spooren (privé: 06-46478963)

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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3.1. Taal
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 intona e zijn ui ngen 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 crea ef te kunnen
uiten. Omdat taal in ons hele leven zo'n belangrijke plaats inneemt, besteden we er veel jd aan op school.
De vaardigheden zoals aangeboden in de methodes Taal Ac ef, Nieuwsbegrip, Veilig Leren Lezen, Lekker Lezen en Pennenstreken vormen de
rode draad in het taalonderwijs op Het Palet. Nu wordt nog voornamelijk middels de methodegebonden lessen aan de belangrijkste
taaldoelen gewerkt. Stapsgewijs werken we toe naar het integreren van deze doelen in het thema sch onderwijs.
Er wordt gestart met het leren toepassen van de doelen en vaardigheden uit de spreek-, luister- en stellessen binnen de thema's van de
methode Blink Wereld. Het onderwijs in units, waarmee de groepen 5 en 6 dit schooljaar gaan starten, leent zich hier, volgens ons,
uitstekend voor. Om hierin de doorgaande lijn te borgen rich ng de toekomst starten de groepen 7 en 8 met dezelfde manier van werken
wat betre deze deelgebieden van het taalonderwijs.
Door deze manier van werken ontwikkelen de kinderen ook reﬂec evaardigheden waarmee ze op hun eigen werk en dat van een ander
kunnen reﬂecteren. De houding die we kinderen willen aanleren, is vooral kri sch, reﬂec ef, gemo veerd.
De methode Taal Ac ef 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. Lezen
In groep 1/2 wordt kennis gemaakt met geschreven taal door middel van voorlezen en het spelen met le ers. Een kind dat verder wil met
het ontsleutelen van le ers en woorden krijgt hiervoor ruimte en kan ervaringen opdoen met geschreven taal. Het kind wordt ges muleerd
om ontdekkend te leren lezen. Voor kinderen die in groep 2 nog niet geïnteresseerd zijn in le ers en lezen start het leren lezen in groep 3.
In groep 3 gebruiken we de aanvankelijk leesmethode Veilig leren lezen; vanaf groep 4 voor voortgezet technisch lezen de methode Lekker
Lezen. Deze methode is uitermate geschikt om de kinderen zich te laten ontwikkelen op hun eigen (technisch) leesniveau. Om het juiste
instruc e- en inoefenniveau aan te bieden, afgestemd op de individuele leerling, wordt er in niveaugroepen gewerkt.
In groep 6 hebben bijna alle kinderen het eindniveau (avi-niveau 9) bereikt. Wie het niet lukt, krijgt extra instruc e.
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 documenta ecentrum, vanaf dit schooljaar onderdeel van de Openbare Bibliotheek die ook in de school is gehuisvest, beschikken we
over een groot boekenbestand. Daarin hebben we de verhalende boeken vooral op leerjaar- en leesniveau ingedeeld.
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
Blz
wereldoriënterende vakken.
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3.3. Documenta ecentrum
Ons documenta ecentrum bestaat uit zo'n 8000 boeken. Dit zijn informa eve en verhalende boeken. Voor de jongste kinderen zijn er
prentenboeken te leen. Ook jdschri en maken onderdeel uit van onze collec e.
De werkgroep documenta ecentrum houdt zich bezig met de aanschaf, het inwerken en het onderhoud van de boeken. Ook houden zij zich
bezig met projecten rondom leesbevordering en leesplezier.
Met ingang van schooljaar 2019/2020 is het boekenbestand van het documenta ecentrum ondergebracht in de ruimte van de Openbare
Bibliotheek. De vakliteratuur voor leerkrachten is ondergebracht in de teamkamer.
Op elke moment van de schooldag kunnen kinderen boeken lenen. Uw kind kan op school ook boeken lenen voor thuis. Het hee daarvoor
een pasje dat in de eigen groep ligt. Doordat het documenta ecentrum iedere dag jdens de schooluren geopend is, kunnen nu ook de
inwoners van Hapert dagelijks jdens de schooluren van de Openbare Bibliotheek gebruik maken.
3.4. 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 zi en al in het programma. Bij het luisteren en zelf spreken
gebruiken we het digibord met een na ve speaker, zodat de uitspraak op de juiste manier wordt aangeleerd. Voor Engels maken we gebruik
van de methode: Take it easy.
3.5. Schrijven (zie ook Taal)
Om goed te kunnen schrijven moeten kinderen geoefend zijn in het coördineren van grote en kleine bewegingen. Gecoördineerde
schrij ewegingen bevorderen namelijk een vloeiend en leesbaar handschri . Hiervoor hebben kinderen veelzijdige bewegings-ervaringen
nodig met het totale lichaam, de rechter lichaamshel , de linker lichaamshel 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 le ers 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
· lichaamsoriënta e
· ritmische lijnen op muziek
· spiegelen en draaien
Bij het schrijfonderwijs maken we gebruik van de methode Pennenstreken. In groep 3 starten we met het aanleren van het schrijven van
le ers en cijfers. Na het beheersen van de le ers worden de verbindingen aangeboden, zodat de kinderen eind groep 3 het verbonden
schri beheersen. In groep 4 worden de hoofdle ers geleerd. In groep 5 wordt doorgegaan met het inoefenen van de hoofdle ers in
combina e met moeilijke verbindingen. Vanaf groep 6 krijgt het eigen handschri steeds meer vorm. Er is dan aandacht voor het
temposchrijven, de drukle ers en crea ef schrijven.
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3.5. Schrijven (zie ook Taal) - vervolg
De ﬂexibiliteit van de methode maakt het de leerkracht ruimschoots mogelijk de leerstof aan te passen aan de individuele
schrijfontwikkeling van kinderen. Kinderen worden gemo veerd om presta es 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 por olio.
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3.6. Rekenen
De overheid hee voor rekenen zogenaamde kerndoelen vastgesteld, die aangeven wat de kinderen aan het einde van hun basisschool jd
moeten kennen en kunnen. Het rekenonderwijs op Het Palet is erop gericht dat alle leerlingen deze kerndoelen behalen.
In de groepen 3, 4, 7 en 8 werken we met de methode Wereld in Getallen, een methode voor realis sch rekenonderwijs. De groepen 1/2
maken gebruik van rekenrou nes, 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 situa es, zoals die zich in het dagelijks leven voordoen, begrippen en vaardigheden eigen kunnen maken en
prak sche problemen leren oplossen. De manier waarop de kinderen in het realis sche rekenonderwijs tot een oplossing komen, mag
verschillen.
Daarnaast vinden we het ook heel belangrijk dat de kinderen veel oefenen. We zoeken voortdurend naar een goede balans tussen veel
oefenen en de verbinding met de realiteit. Om de basisvaardigheden goed te oefenen en uiteindelijk te automa seren, worden onder
andere de drempelspellen van SLO en de (spel) materialen van Met Sprongen Vooruit ingezet.
De leerstof is opgedeeld in kleine stapjes. De vorderingen worden regelma g getoetst. Door zelfstandig werken maken de kinderen zich de
leerstof verder eigen. Deze zelfstandige verwerking vindt in groep 4, 7 en 8 plaats op tablets via het adap eve programma Snappet. De
leerkracht hee dan jd voor extra instruc e aan bepaalde leerlingen.
In schooljaar 2019-2020 gaan we het onderwijs in de groepen 5 en 6 (unit 3) anders vormgeven. Voor het rekenonderwijs betekent dit dat
de leerkrachten werken vanuit leerlijnen. Een leerlijn is een uitwerking van de kerndoelen in concrete doelen die omschrijven wat de
kinderen moeten kennen en kunnen. Bij ieder concreet doel van het rekenen, zullen de leerkrachten van unit 3 bepalen wat de beste
combina e van leerstoﬁnhoud, instruc e en werkvorm voor elk kind zal zijn. Voor de kinderen betekent dit dat zij een langere periode aan
doelstellingen werken die gebaseerd zijn op eerdere presta es. We sluiten steeds aan bij de ontwikkeling van het kind en reiken passende
doelstellingen aan om het zelfvertrouwen van de leerlingen te bevorderen en het eigenaarschap bij hen te vergroten. Uitgangspunt voor het
rekenonderwijs in unit 3 is de nieuwe versie van de methode Wereld in Getallen. De zelfstandige verwerking zal plaatsvinden op
chromebooks met het adap eve programma van Gynzy. Naast de instruc e en zelfstandige verwerking vormt ook in deze groepen het
automa seren van de basisvaardigheden van rekenen een vast onderdeel van het rekenonderwijs. Ook hier worden onder andere de
drempelspelen van SLO en de (spel)materialen van Met Sprongen Vooruit ingezet.
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3.7. Wereldoriënta e
Op Het Palet wordt schoolbreed thema sch 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 betre de kerndoelen voor de wereldoriënterende vakken. Voor meer informa e verwijzen wij u graag naar hoofdstuk 2.5
waar het betekenisvol leren op Het Palet staat beschreven.
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3.8. 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.
Om deze punten te kunnen realiseren wordt er uitgegaan van situa es, die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
In groep 1/2 werken we projectma g aan verkeersonderwijs. Vanaf groep 3 werken we met de methode Klaar over!
In oktober 2002 hee Het Palet het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL-label) verkregen. Wij proberen het verkeersonderwijs zodanig in
te richten, dat er niet alleen theorie, maar ook integra e met de prak jk gerealiseerd wordt. Daarvoor worden elk schooljaar in alle groepen
diverse ac viteiten gepland, zoals: behendigheidsproef, trapvaardigheid, ﬁets-controle, 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 theore sch en een prak sch gedeelte. De organisa e ervan berust
bij Veilig Verkeer Nederland. De kinderen kunnen een diploma behalen waarop vermeld staat voor welk gedeelte men is geslaagd.
3.9. 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 bestaan uit een sponsorloop door de kinderen, een ﬂessenac e of een andere ludieke
ac e. De pedagogische waarde vinden we belangrijker dan de uiteindelijke opbrengst. S ch ng Leergeld biedt ondersteuning in natura aan
gezinnen, waarin kinderen niet aan buitenschoolse ac viteiten deel kunnen nemen zoals sport. De scholen in De Kempen hebben toegezegd
één keer in de drie jaren ac e te voeren voor S ch ng Leergeld.
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3.10. 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 instan es en bedrijven buiten de school. Het Palet is aspirant Brainportschool.
Daarnaast maken we jdens het thema sch 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/ samenwerking met Pius X
· Techniekthemadagen in alle groepen (groepsdoorbrekend) · Inzet Mad Science (na school jd)
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3.11.
Cultuureduca e
Het Palet is een Cultuurproﬁelschool. Cultuur staat hoog in het vaandel. Samen met andere Cultuurproﬁelscholen in het land werken we aan
een op maal cultureel aanbod op onze school.
In groep 4 en 5 krijgen de kinderen Voorbereidend Instrumentaal Onderwijs (VIO) met in groep 5 aansluitend aan de school jd 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 S ch ng Leerlingenopleiding Kunst Adelt Hapert geven
muziekdocenten na school jd muziekles in onze school.
Onze school hee 3 jaar deelgenomen aan de regeling Muziekimpuls; een regeling die het mogelijk maakt structureel meer muziek in de klas
aan te bieden. Leerkrachten en kinderen worden gedurende 4 jaar gecoacht op muzikaal gebied.
In de groepen 6, 7 en 8 wordt beeldende vorming verzorgd door een vakleerkracht. De vakleerkracht dansante vorming gee 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 jdens hun basisschoolperiode in aanraking komen met verschillende cultuurdisciplines en
integreren deze binnen onze thema's: ﬁlm, theater, dans, fotograﬁe, muziek, beeldende kunst, literatuur, mul media en erfgoededuca e.
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 cultuureduca e ligt ons accent op beleving en ervaring, waarbij leerlingen bewust op onderzoek uitgaan en hun eigen talenten mogen
ontdekken. Bij alles wat we aanbieden, s muleren we kinderen tot het zelf zoeken van oplossingen, zelf proberen, het zelf iets scheppen. Doe
je dit niet, dan blij het bij navolging en nabootsing of simpel toepassen. Eigen ervaring en beleving geven betekenis aan de ac viteiten.
Vooruitdenken, denken jdens verwerking en reﬂec e op een ac viteit, ontwikkelen en s muleren het doelgericht te werk gaan. Zo
ontwikkelen kinderen zich naar een steeds hoger niveau. Op Het Palet hebben we drie cultuur-coördinatoren. Zij hebben de taak kunst- en
cultuureduca e een stevige plek in het onderwijs op school te geven. Daarbij moet gedacht worden aan het ontwikkelen van een eigen visie
op cultuureduca e, 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
regelma g overleg met de cultuurcoach van de Gemeente Bladel en de ICC'ers van de scholen in de regio.
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3.12. Media-/communica etraining
Alle leerlingen van groep 8 leren op laag journalis ek niveau omgaan met media in al haar face en. 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 introduc e in de media mogen de leerlingen - onder leiding van Dick Jansen - 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.
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3.13. 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 crea viteit 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
func oneels tevoorschijn komt. Naast het s muleren van de eigen crea viteit leren we de kinderen de 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.
3.14. Muzikale en dansante vorming
In groep 4 en 5 gee een vakleerkracht muziekles. Uitgaande van de kerndoelen gee 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 prak sche vaardigheid opdoen in het bespelen van een instrument. De lessen zijn gra s met
uitzondering van het te gebruiken materiaal (blokﬂuit en lesboek). Ook beschikt de school over een vakleerkracht voor dans. Zij wordt ingezet
bij de musicals en binnen het thema sch werken.
3.15. 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 en met verhaalelementen iets uitbeelden.
Vanuit de verbeelding proberen we de kinderen gevoelens en ervaringen te laten omze en in toneelspel, waarbij ook rela es worden gelegd
naar de dagelijkse werkelijkheid.
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3.16. Bewegingsonderwijs - Beweeg Wijs in 2019-2020
We willen een breed draagvlak creëren voor dit begeleid spelen in de prak jk, naast de reguliere lessen bewegingsonderwijs. Eén keer in de
twee weken, op woensdag, krijgt een unit speluitleg van een gediplomeerde combina efunc onaris. Tijdens de pauzes worden de
leerkrachten van de school ook door deze func onaris 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 organisa e
op het schoolplein. Zij sturen de stagiaires aan en zijn er voor eventuele vragen.
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Onderdeel van de methode zijn de kleurenzones. Op onze pleinen zijn deze zones met vaste belijning aangegeven. Bij elke kleurenzone horen
speciﬁeke ac viteiten die afgestemd zijn op de sociaal emo onele 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..
In de groepen 1/2 zijn 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 samenspelac viteiten, technische oefenvormen en spor ef en verantwoordelijk gedrag. Leren samenspelen en leren
dat spor viteit belangrijker is dan winnen, zijn wezenlijke aspecten van de gymles.
We vinden het belangrijk dat kinderen kennismaken met een zo breed mogelijk aanbod van sporten en bewegingsac viteiten. In deze
sportoriëntering komen de leerlingen in aanraking met ac viteiten 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 s muleert de deelname aan spor oernooien (o.a. voetbal, handbal, kor al,
zwemmen, schaken) die in de regio worden georganiseerd.
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 jdens het spelen. Noteer
naam in gymschoenen en kleding. In de zomermaanden wordt er ook buiten gesport op het veld aan de A. v. Rodelaan.
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4.1. Passend 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 hee 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 blij 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.medezeggenschap-passendonderwijs.nl
Bij vragen en of twijfels over de ontwikkeling van uw kind kunt u al jd 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.
4.2. 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).
Soorten arrangementen
Hee het kind behoe e aan een arrangement dat uit minimale, jdelijke ondersteuning bestaat, dan verzorgt de school dit in samenspraak
met het Centrum Passend Onderwijs KempenKind. Denk bijvoorbeeld aan jdelijke inzet van een deskundige voor begeleiding van een groep,
een groepje leerling of een leerling, een observa e of het geven van handelingssugges es aan de leerkracht. Dit wordt lichte ondersteuning
genoemd. Bestaat het arrangement uit langer durende, uitgebreide, specialis sche 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 onderwijsbehoe en de groep of leerling hee .
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.

Blz 27

4. ZORG VOOR KINDEREN - VERVOLG

Schoolgids

4.3. Interne Begeleiding
De Intern Begeleiders Jolanda van Herk, tevens orthopedagoog, en Marloes Bas anen worden ondersteund door Vera de Winter,
orthopedagoog van het CPO. Zij vormen samen het zorgteam van onze school.
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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 instruc e en begeleiding nodig hebben. Die hulp vindt bij voorkeur plaats door de eigen leerkracht;
- het organiseren van leerjaarbesprekingen en leerlingbesprekingen;
- het analyseren van opbrengsten aan de hand van hal aarlijkse Cito toetsen met als doel om leerproblemen jdig 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 instan es;
- het coördineren van het ondersteuningsteam, waaraan behalve de IB-er en orthopedagoge ook een GGD-verpleegkundige en een
hulpverlener vanuit het Centrum Jeugd en Gezin deelnemen;
- het onderhouden van contacten met externe instan es;
- het ondersteunen van leerkrachten bij het opstellen van groeidocumenten en ontwikkelingsperspec even;
- het volgen van bijscholingscursussen, het bijhouden van de vakliteratuur en het op de hoogte houden van het team;
- deelnemen aan het IB netwerk van Kempenkind;
- betrokkenheid bij advies voor voortgezet onderwijs.
- het verzorgen van School Video Interac e Begeleiding.

4.4. Onderwijsassistenten
In iedere unit hebben we de beschikking over ondersteuning van een onderwijsassistenten. Zij ondersteunen als co-teacher? 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 jd verbonden aan de groep Neveninstroom.
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4.5. Leerling- en onderwijs-Volgsysteem (LOVS)
Om de leerlingen te volgen in hun ontwikkeling gebruiken we o.a. de signaleringstoetsen van het Cito. In groep 2 toetsen we de onderdelen
Rekenen en Taal voor kleuters en Beginnende gele erdheid.
In de groepen 3 t/m 8 toetsen we één á twee maal per schooljaar de onderdelen rekenen, spelling, 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.
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 les jd. Graﬁsche overzichten op leerling- en groepsniveau
vergroten de bruikbaarheid van de toetsgegevens. We gebruiken de groepsuitslagen ook bij de evalua e van ons onderwijs en het bewaken
van de kwaliteit.
In groep 8 nemen we deel aan de eindtoets. De uitslag van de eindtoets gee een indica e voor het schoolsucces in het voortgezet onderwijs.
We bekijken als school ook of het niveau van de groep overeenstemt met de verwach ngen die we ervan hadden om zo ons onderwijs steeds
te evalueren en zo nodig bij te stellen.
De scores van de Eindtoets zijn de afgelopen jaren op Het Palet al jd rond het
gemiddelde wat voor de schoolgroep, gebaseerd op het opleidings-niveau van
de ouders, sta s sch verwacht mag worden. De inspec e 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. In schooljaar 2018-2019 hebben we beneden de toegestane
ondergrens van de schoolgroep gescoord. Dit was volgens verwach ng gezien de kenmerken van de huidige groep 8 popula e.
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 kri sch 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. De sociaal-emo onele
ontwikkeling volgen we met het leerlingvolgsysteem Zien!.
Het Palet hee 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 oriënta e gesteund door het rapport van de Onderwijsraad van 2013: 'Een Smalle Kijk op Onderwijskwaliteit'. De
voorzi er van de Onderwijsraad Ten Dam waarschuwt: 'Meetbare doelen zijn de maatstaf geworden voor de onderwijskwaliteit en dat is een
verschraling van het onderwijs'.
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4.6. Voortgezet onderwijs
Na de kerstvakan e 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 didac sche ontwikkeling, de werkinstelling en de belangstelling van het kind. Eind groep 7 bespreken we met de ouders de
voorlopige schoolkeuze. We hechten eraan om in het schoolkeuzeadvies op één lijn te komen met ouders en kind. Dit lukt bijna al jd. Het
onderwijskundig rapport met het deﬁni eve 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 oud-leerlingen.
Via het ouderportal van Social Schools worden ouders geïnformeerd over voorlich ngsbijeenkomsten van het voortgezet onderwijs.
4.7. Schoolverlaters
De afgelopen drie schooljaren verlieten gemiddeld 61 leerlingen uit groep 8 onze school. Zoals u in onderstaande tabel ziet, gee 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.
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 kri sch te
bezien. Vanuit de jaarlijkse evalua egesprekken die de leerkrachten van groep 8 met
de brugklas-mentoren voeren en vanuit de doorstroom-gegevens van de afgelopen
jaren is er geen reden ons adviesbeleid bij te stellen.
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4.8 Instroom-doorstroom
Instroom:
In principe zijn alle leerlingen woonach g in Hapert, welkom op Het Palet. De ouders waarvan hun kind 4 jaar wordt, melden zich aan middels
het inschrijﬀormulier rond 3,5 jaar. Vervolgens wordt het kind intern besproken. De school moet uiteraard tegemoet kunnen komen aan de
onderwijs- en ondersteuningsbehoe en van het kind. Indien hier twijfels over zijn, zal er met de ouders in gesprek worden gegaan. En indien
wenselijk ook met voorschoolse educa e. Binnen 6 weken krijgen ouders/ verzorgers te horen of het kind ingeschreven wordt op Het Palet.
Mocht dat niet het geval zijn, dan wordt samen met de ouders naar een passende vorm van onderwijs gezocht. Tijdens de informa eavond in
april wordt er door de leerkrachten meer informa e m.b.t. het onderwijs op Het Palet in groep 1/2 gegeven. Ook zijn nieuwe ouders en
kinderen van harte welkom op de open avond in april. Ook buiten deze geplande momenten zijn ouders en kinderen welkom.
Nieuwe ouders ontvangen van de direc e een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Enkele weken voordat het kind start op school,
ontvangt de ouder/verzorger een uitnodiging om kennis te komen maken met de leerkracht. Dit is het eerste driehoeksgesprek met kind,
leerkracht en ouder(s). Bij de instroomleerlingen ligt in het begin de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor
gewoontevorming en regelmaat. Het kind krijgt ondersteuning van een maatje. Uiteraard staat de deur al jd open voor ouders en /of
(peuter)leidsters om met het kind een (extra) kijkje te komen nemen op Het Palet. Het is ﬁjn als hiervoor even vooraf een afspraak voor wordt
gemaakt met de nieuwe leerkracht.
Groep 1 en 2.
We werken met vijf gemengde groepen, waarbij oudste en jongste kleuters bij elkaar in de groep zi en. De kinderen die instromen, worden
ook over deze vijf groepen verdeeld. We proberen de groepen qua aantal zoveel mogelijk gelijk te houden. Ook de begeleidingsbehoe e van
leerlingen proberen we goed te verdelen, zodat iedereen de aandacht krijgt die hij of zij verdient. Hierdoor kunnen we geen rekening houden
met voorkeuren voor leerkrachten en leerlingen. Hiernaast hanteren wij onder andere nog de volgende bijzondere criteria:
- Groepen zijn zoveel mogelijk evenredig opgebouwd wat betre vier-, vijf,- en zesjarigen.
- De verdeling jongens-meisjes is evenredig, in zoverre mogelijk.
Groep 3 t/m 8
Van leerlingen die al op een andere school onderwijs gevolgd hebben, krijgen de ouders een kennismakingsgesprek met direc e en intern
begeleider. De school moet uiteraard tegemoet kunnen komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoe en van het kind. Tevens vragen we
bij de vorige school een onderwijskundig rapport op. Indien noodzakelijk vindt er een warme overdracht plaats van de school van herkomst
naar basisschool Het Palet.
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4.8 Instroom-doorstroom - vervolg
Doorstroom:
De inspec e gee aan dat leerlingen in beginsel binnen een jdvak van 8 aaneensluitende jaren het primair onderwijs doorlopen. Het
ontwikkelingsproces en het welbevinden van leerlingen mag niet verstoord worden.
De jd die kleuters in groep 1 en 2 doorbrengen kan sterk verschillen. Kleuters, die bijvoorbeeld jarig zijn in mei zi en doorgaans 2 jaar in
groep 1/2. Najaarsleerlingen (jarig in oktober, november en december) kunnen ofwel ruim anderhalf jaar ofwel bijna drie jaar in de
kleutergroep zi en. De keuze voor verkor ng of verlenging hee vooral te maken met de doorgaande ontwikkeling van kinderen. De
voortgang in de ontwikkeling is bepalend, niet de kalenderlee ijd. Wanneer najaarsleerlingen niet na anderhalf jaar doorstromen is er sprake
van verlenging; dus niet van doubleren. Bij een verlenging wordt zorggedragen voor een passend aanbod voor de leerling.
In de groepen 3 t/m 8 kan er sprake zijn van doubleren of versnellen.
De keuze voor verkor ng/verlenging of doubleren/versnellen wordt duidelijk gemo veerd en beargumenteerd. Op Het Palet bekijkt de
mentor in overleg met ouders en intern begeleider voor iedere leerling afzonderlijk welk besluit er wordt genomen in de doorstroming.
4.9. Groepsgroo e
Van de kinderen die in Hapert jaarlijks de basisschool 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.
Zes en 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 2019/2020 bezoeken 450 kinderen onze school. We hebben 18 reguliere groepen van gemiddeld 24 leerlingen.
De twee neveninstroomgroepen starten met kleine groepen, maar daar stromen het hele jaar door leerlingen in. Waarschijnlijk formeren we
in januari een derde groep.
4.10. Inzet extra forma e
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 ze en we extra forma e in op kwaliteitszorg en onderwijsverbetering en het coachen
van studenten en (beginnende) leerkrachten.
De zware ondersteuningsarrangementen worden overwegend aan individuele leerlingen toegekend en moet dan ook speciﬁek hiervoor
ingezet worden. Er zijn vakleerkrachten voor handvaardigheid, muziek, dansante vorming en bewegingsonderwijs. Door de Muziek Impuls
subsidie kunnen we docenten van Art4U en Kunst Adelt inze en om extra muzieklessen in te ze en, o.a. het leren bespelen van een
muziekinstrument in leerjaar 6. Een extern docent verzorgt de lessen media, waarvoor we een studio ingericht hebben.
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4.11. Groep 1/2
Alle leerlingen die de lee ijd van 4 jaar bereikt hebben, en zindelijk zijn, mogen hele dagen naar school. Onze ervaring is dat het vieren van de
vierde verjaardag in de bekende groep van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf pre ger is, dan in een nog betrekkelijk onbekende
groep 1/2. Als uw kind moeite hee met de lange schooldag, is het mogelijk om het kind in het begin met halve dagen te laten wennen aan
school. Op vrijdag hebben de kleuters vrij. Leren gebeurt vooral door spelen. De meeste vakken komen in groep 1 en 2 aan de orde, aan de
hand van thema's. De thema's beva en een zestal kernac viteiten:
1. gespreksac viteiten;
2. spelac viteiten;
3. construc eve en beeldende ac viteiten;
4. lees / schrijfac viteiten;
5. reken / wiskundeac viteiten;
6. onderzoekende/ontwerpende ac viteiten.
Tijdens deze ac viteiten observeert de leerkracht de ontwikkeling van het kind. Deze vorderingen worden bijgehouden middels 'Horeb'
(Handelingsgericht Observeren, Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling). Midden groep 2 worden bij alle kinderen de Citotoetsen taal
en rekenen afgenomen. Tweemaal per jaar nemen we de Citotoets beginnende gele erdheid af. Aan de hand van de vorderingen wordt aan
het einde van groep 1/2 bekeken of een kind toe is aan groep 3.
Leerlingen die starten op Het Palet tussen begin schooljaar en 1 januari zi en in groep 1. Leerlingen die starten na 1 januari blijven in principe
in het daaropvolgende schooljaar in groep 1.
In uitzonderlijke gevallen bestaat de mogelijkheid dat ze versneld doorstromen, uiteraard in overleg met betrokken ouders, leerkrachten en
intern begeleider.
Bij de overgang naar groep 3 wordt naar de volgende aspecten van ontwikkeling gekeken:
- sociaal-emo onele ontwikkeling
- werkhouding en concentra e
- zelfstandigheid en zelfredzaamheid
- speel/werkgedrag
- motorische ontwikkeling
- taal/spraakontwikkeling
- cogni eve ontwikkeling: voorbereidend lezen en voorbereidend rekenen
Naast observa es van de leerkracht worden gegevens uit het leerlingvolgsysteem gebruikt om de ontwikkeling van het kind te meten.
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4.12. Zorgniveaus
We werken op school met groepsplannen en groepsoverzichten voor de kernvakken en de twee domeinen sociaal-emo oneel en
werkhouding. Hiermee brengen we de onderwijsbehoe en van onze leerlingen in beeld en geven we ons onderwijs beredeneerd vorm.
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Zorgniveau 1:
Algemene zorg door de groepsleerkracht in de klas. In de groepsplannen die twee keer per jaar worden opgesteld, staat het gediﬀeren eerde
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, instruc e en/of inoefening, Dit kan zowel op leer-, taakgedrag als op
sociaal-emo oneel 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 hee , 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/observa e 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 onderwijsbehoe en van een leerling kan in onderling overleg besloten worden tot
plaatsing op een andere school. Meestal is dat de school voor speciaal (basis)onderwijs.
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4.13. Onderwijs aan zieke kinderen
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 hee 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 prak jk hee geleerd dat het voortze en van het onderwijs ook onder deze omstandigheden van posi eve invloed is op het gevoel van
eigenwaarde en de sociaal-emo onele ontwikkeling. Ook wordt het ontstaan van leerachterstanden zoveel mogelijk voorkomen. Het houdt
het kind in een 'gezond' ritme en het kind blij gericht op de toekomst. Een ziek kind blij 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 Educa eve 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.
4.14. Jeugdhulpverlening
Jeugdgezondheidszorg
Het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant ZO bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente, psycholoog en
preven emedewerker. Tijdens de basis-schoolperiode 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 al jd na aﬂoop met u en uw kind besproken en zo nodig aangevuld met
advies. De ouders zijn bij een onderzoek aanwezig.
Het team Jeugdgezondheidszorg besteedt aandacht aan de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. A ankelijk van de
lee ijd en ontwikkelingsfase ligt de nadruk steeds op andere gezondheids-aspecten, zoals groei, motoriek, leefs jl, 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.
Daarnaast krijgen de leerlingen van groep 2 een motorische screening. Dit volledige MRT traject (screening en weken begeleiding) is
opgenomen in een overeenkomst met de Gemeente Bladel. Dit alles binnen de regeling van de combina efunc onaris.
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 leefs jl 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
Voor meer informa e over de GGD zie bijlage 2.
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Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 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 CJG 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 situa e na aﬂoop van de indica e.
Het CJG kan veel hulp zelf leveren. Voor sommige complexe vragen kunnen de professionals van het CJG 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 CJG, noch het Kempenteam voor Jeugdhulp adequate ondersteuning kan bieden, dan kan een specialist worden ingezet.
Contactgegevens:
CJG 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 zi en de orthopedagoog van het CPO, jeugdarts of verpleegkundige van de
GGD en een medewerker vanuit het CJG Bladel. Ouders worden zoveel mogelijk uitgenodigd bij dit overleg.
Leerlingzorg door externen onder school jd
Daar we in toenemende mate geconfronteerd worden met het feit dat ouder(s) / verzorger(s) op eigen ini a ef en voor eigen rekening
externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren, is er een regeling vastgesteld voor alle scholen behorend tot het
bevoegd gezag, ge teld “Leerlingzorg door externen onder school jd”. U vindt deze regeling op de website van Onderwijss ch ng
KempenKind, (www.kempenkind.nl). Ten aanzien van externe hulp onder school jd in en buiten de school staat het bevoegd gezag hier in
beginsel afwijzend tegenover. Indien er sprake is van een medische indica e of indien er kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp een
onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, wordt hierop een uitzondering gemaakt. Als dit is aangetoond, dient er door de
ouder(s)/verzorger(s) en de uitvoerder van de hulpverlening een vrijwaring van verantwoordelijkheid aan school te worden afgegeven. Op
deze manier kunnen school en bevoegd gezag niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de externe
hulpverlener geleverde diensten en producten. Wel dienen goede afspraken gemaakt te worden over de frequen e, jdsduur en wijze waarop
terugkoppeling naar school plaatsvindt. Als dit allemaal goed is geregeld, kan de directeur alsnog toestemming geven.
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4.15. Hoofdluis
De school voert een ac ef beleid in het bestrijden van hoofdluis. We hebben de volgende regels opgesteld:
· Na iedere vakan e worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis/neten.
· Bij constatering van neten zal aan de ouders/verzorgers van de betreﬀende leerling een mail gestuurd worden met de melding van
de gevonden neten en zal advies worden gegeven over de behandeling.
· Bij constatering van hoofdluis worden de ouders/verzorgers van de betreﬀende leerling door de direc e telefonisch geïnformeerd
en geadviseerd over de behandeling. Wij verzoeken de ouders/verzorgers om de leerling op te halen voor directe behandeling. De
ouders van de gehele groep zullen diezelfde dag een melding van de aangetroﬀen hoofdluis ontvangen via de leerkracht (Social
Schools). Tevens verwijzen wij in deze mail naar de website van het Rijksins tuut voor Volksgezondheid en Milieu voor meer info.
· Als bij de her-controle nog hoofdluis en neten aanwezig zijn, volgt na een week en zo nodig na nog een week een volgende hercontrole. Bij de derde her-controle verzoeken wij één van de ouders/verzorgers aanwezig te zijn. Indien er daarna nog hoofdluizen of
neten worden waargenomen moet het kind eerst afdoende behandeld te worden alvorens het 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 Nisska-kam aan te bevelen. Daarmee moet u uw
kind na school jd (of na het spelen met een vriendje of vriendinnetje) kammen. Wanneer uw kind dan hoofdluis hee , moet u direct
maatregelen treﬀen. Met de Nisska-kam, ook wel 'netenkam' genoemd, verwijdert men luizen en neten uit haren. Blijf dit regelma g herhalen
tot alle neten verwijderd zijn. De Nisska-kam is te koop bij apotheek en drogist. De Nisska-kam wordt net als de sto am gebruikt met een
ingeschoven gaasje. Na ieder gebruik moet het gaasje worden vervangen. De sto am is echter niet geschikt voor het verwijderen van neten.
Bestrijdingsmiddelen
Er zijn diverse bestrijdingsmiddelen te koop bij apotheek of drogist. Wij adviseren een lo on. 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 Nisskakam te verwijderen met behulp van een middel dat bij de apotheek te koop is. Behandeling met bestrijdingsmiddelen helpt niet om
besme ng te voorkomen.
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5.1. 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 jdens school jd buitenshuis werken, wilt u dan
een tweede adres of telefoonnummer (ook wijzigingen) aan de administra e doorgeven. Verlof dient u schri elijk aan te vragen bij de
directeur. U kunt speciale verloﬀormulieren downloaden van de website of vragen bij de administra e. Houdt u rekening met het overleggen
van bewijsstukken.
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5.2. Verhuizing
Indien u gaat verhuizen, maak dit dan jdig bekend aan de groepsleerkracht en aan de direc e. 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 administra e.
5.3. 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
trakta e. Voegt u alstublie geen cadeautjes toe aan de trakta e. 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 enige sturing kunt
zorgen dat kinderen die niet zo snel gevraagd worden ook eens aan de beurt komen.
5.4. School jden
GROEP 1 en 2: maandag, dinsdag en donderdag:
woensdag:
vrijdag:
GROEP 3 t/m 8: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
woensdag:

08.30 - 12.00 uur / 13.15 - 15.15 uur
08.30 - 12.15 uur
vrij
08.30 - 12.00 uur / 13.15 - 15.15 uur
08.30 - 12.15 uur

De kinderen van groep 1 en 2 mogen 's morgens 10 minuten voor school jd 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 rus ger als ze alléén naar binnen gaan. Kleuters die pas op onze school zijn gekomen, kunnen natuurlijk
gewoon naar binnen gebracht worden.
Ook voor de kinderen van unit 3 (groep 5 en 6) is er een inloop vanaf 8.20 uur. Zij komen zonder hun ouders naar binnen.
Blz 38
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5.5. Vakan es en vrije dagen
2019-2020
woensdag 28 augustus
maandag 30 september
14 t/m 18 oktober
vrijdag 6 december
23 dec t/m 3 jan
donderdag 6 februari
24 t/m 28 februari
dinsdag 17 maart
13 april
27 apr t/m 8 mei
21 mei
22 mei
1 juni
13 juli t/m 21 aug.
2020-2021

Herfstvakan e
Kerstvakan e
Carnavalsvakan e
Zomervakan e

5.6. Gym jden

3A
3B
3C
4A
4B
5A
5B
6A
6B
7A
7B
8A
8B
NT2 OB
NT2 BB

studiedag
studiemiddag
herfstvakan e
studiedag
kerstvakan e
studiemiddag
carnavalsvakan e
studiemiddag
2de Paasdag
meivakan e
Hemelvaart
daags na Hemelvaart
2de Pinksterdag
zomervakan e
19 t/m 23 oktober 2020
21 dec 2020 t/m 1 januari 2021
15 t/m 19 februari 2021
26 juli t/m 3 sept 2021

dinsdag 11.15 - 12.00 uur
maandag 11.15 - 12.00 uur
dinsdag 11.15 - 12.00 uur
dinsdag 10.30 - 11.15 uur
maandag 10.30 - 11.15 uur
maandag 14.30 - 15.15 uur
maandag 13.15 - 14.00 uur
maandag 14.30 - 15.15 uur
maandag 13.15 - 14.00 uur
dinsdag 09.30 - 10.15 uur
dinsdag 08.45 - 09.30 uur
maandag 10.30 - 11.15 uur
maandag 11.15 - 12.00 uur
dinsdag 13.15 - 14.00 uur
dinsdag 14.00 - 14.45 uur

vrijdag 11.15 - 12.00 uur
vrijdag 10.30 - 11.15 uur
donderdag 11.15 - 12.00 uur
donderdag 10.30 - 11.15 uur
donderdag 11.15 - 12.00 uur
woensdag 10.30 - 11.15 uur
woensdag 11.15 - 12.00 uur
woensdag 10.30 - 11.15 uur
woensdag 11.15 - 12.00 uur
donderdag 08.45 - 09.30 uur
donderdag 09.30 - 10.15 uur
donderdag 14.00 - 14.45 uur
donderdag 13.15 - 14.00 uur
donderdag 14.00 - 14.45 uur
donderdag 13.15 - 14.00 uur
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5.7. Benu ng verplichte onderwijs jd
Door adequate vervanging bij ziekte van leerkrachten en door een helder verzuimbeleid kunnen we het verlies van leer jd tot een minimum
beperken.
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5.8. Overblijven (TSO)
De school biedt tussen 12.00 en 13.00 uur gelegenheid tot overblijven (ma, di, do en vr). Regels en afspraken omtrent het overblijven zijn
vastgelegd in het overblijfreglement. Dit reglement is opvraagbaar bij de administra e. De kinderen die gebruik maken van de TSO
(TussenSchoolse Opvang) eten in hun eigen klas onder toezicht van de leerkracht of een TSO-kracht. De school stree naar een gezond
lunchpakketje met brood, drinken en evt. een gezonde versnapering. U kunt beter een beker meegeven dan een drinkpakje, lege pakjes
moeten mee teruggenomen worden, vanwege het overma ge afval. De kinderen kunnen hun brood en drinken in de koelkast ze en in de
buurt van hun lokaal zodra ze op school komen. Daarna gaan zij weer naar buiten. De kleuters en kinderen uit unit 3 ze en hun brood en
drinken jdens de inloop, vanaf 8.20 uur, in de koelkast. Overblij aarten (€ 30,- voor 22 keer en € 10,- voor 6 keer) zijn verkrijgbaar bij de
administra e en de overblijfouders. Deze kaarten worden alleen aan de ouder verkocht, graag met gepast geld betalen. Vanwege de
organisa e is het noodzakelijk dat u vooraf 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 TSO niet jdig een afmelding van u ontvangt (tso@hetpalet.nl), zal deze dag worden afgeschreven van de kaart.
Voor meer info kunt u terecht bij de TSO-coördinator, Mariëlle Antonis, tel. 0497-386286,
via de mail: tso@hetpalet.nl of op school bij Philip Spooren, tel. 06-46478963.
5.9. Buitenschoolse opvang
In deze jd waarin veel ouders hun gezin combineren met werk, is er ruime vraag naar professionele kinderopvang. De kosten van de
buitenschoolse opvang voor ouders zijn a ankelijk van de vergoeding die de werkgever betaalt (vaak via CAO geregeld).
Daarnaast ontvangt de ouder van de overheid een tegemoetkoming in de kosten a ankelijk van inkomen en de werkgeversvergoeding. Voor
opvang van uw kind na school jden en in de schoolvakan es 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 - Tel. 0497-726 930
E-mail: info@kinderopvangbuitengewoon.nl
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5.10. Brede Schoolontwikkeling/ IKC
In de afgelopen jaren hee 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 ac viteiten. We merken dat dit steeds meer leerlingen zijn en dat de behoe e aan verdere
professionele opvang en begeleiding en verzorging van ac viteiten 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 hee er in de afgelopen
jaren voor gekozen om via proe uintjes te starten met naschoolse ac viteiten. Dans, muziek en sport zijn zijn stevig ingebed op Het Palet en
een behoorlijke groep leerlingen maakt gebruik van het naschools aanbod.
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Een IKC hee naast goed onderwijs ook een breed scala aan andere voorzieningen in huis. Zo ontstaat er een mix van onderwijs, zorg, cultuur
en sportac viteiten 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 behoe en. 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 ac viteiten veilig zijn. Daarnaast wordt door ouders vaak geborgenheid genoemd en hechten zij veel belang
aan con nuïteit. Bij de verdere ontwikkeling van het IKC betrekken wij vanaf het begin ouders en partners om zo op maal te kunnen inspelen
op de behoe en van leerlingen en ouders.
5.11. 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 t/m 8 maken gebruik van de
stalling op het schoolterrein bij de neveninstroom, ingang Kerkstraat. Als de ﬁetsenstalling te weinig ruimte biedt, gaan we gebruik maken van
een verharde strook grenzend aan het basketbalterrein in de Julianalaan.
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5.12. Fruit eten
Kinderen van groep 1 en 2 hebben 's morgens een kwar er fruitpauze. Wilt u het fruit of de boterham in een plas c bakje doen en voorzien
van naam? Groter fruit kunt u het beste in stukjes meegeven. Drinkpakjes mogen niet naar school worden meegenomen, vanwege het
overma ge afval. Op een drinkbeker moet een goed sluitende draaidop zi en 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.
5.13. 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 Pale er.
5.14. 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 overheidsgelden geﬁnancierd. We willen wat de
inhoud van onze lesmaterialen betre niet a ankelijk zijn van sponsors. We zijn zelf volledig verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod. Bij
wijziging van beleid zal instemming gevraagd worden van de medezeggenschapsraad.
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6.1. Schoolbestuur
Basisschool Het Palet valt onder Onderwijss ch ng KempenKind. Bij deze s ch ng zijn 17 scholen uit de gemeenten Reusel-de Mierden,
Bladel en Eersel aangesloten. De heer Hans Derks (voorzi er) 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
direc e op Het Palet is binnen de hoofdlijnen van KempenKind verantwoordelijk voor het dagelijkse schoolgebeuren. Meer informa e over
Onderwijss ch ng KempenKind is terug te vinden op www.kempenkind.nl
6.2. Schoolraad
De schoolraad adviseert de direc e op alle terreinen van het schoolbeleid: onderwijs, schoolorganisa e, personeel, ﬁnanciën en huisves ng.
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 zi ng: Bart Antonius
Arnoud Beckers
Marina Dirkx-Strijbosch
Jacco Kramer
Gijs Ma hijsse
Ruud Rijkers
Inge Seun ëns
Kim Smeets
Wat betre de samenwerking met de oudergeleding van de MR: zie volgende hoofdstuk.
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6.3. Medezeggenschapsraad
Het schoolbestuur hoort voor een aantal beslissingen vooraf de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Per school is bovendien
een medezeggenschapsraad (MR) ingesteld. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 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.

Contactgegevens
0497-360384

In deze raad hebben zi ng:
Namens de ouders:
Marcel Bakker
Hellen Laus
Dennis Paradiso
Kim Smeets
Namens het personeel:

Kiet Engels
Yvonne van de Goor (secr.)
Monique van Kuijk
Maaike Vermeer

In de GMR zi en 5 ouders en 5 personeelsleden. Zij vertegenwoordigen alle 17 scholen van Onderwijss ch ng KempenKind. Naast de GMR
hee elk samenwerkingsverband verplicht een Ondersteuningsplanraad (OPR). Dit is het medezeggenschapsorgaan van het Samenwerkingsverband. De OPR hee de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband.
De oudergeleding van de MR (OMR) sluit aan bij de SR. Deze gecombineerde raad func oneert onder de naam SR+. Reden van samengaan is
dat de SR in de keukenfase van het beleid bij de meningsvorming betrokken is. De OMR blij wel haar eigen bevoegdheden houden en komt
enkele keren per jaar met de PMR (personeelsgeleding MR) bijeen. De PMR gaat zich naast de we elijke taken meer richten op
arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden en schoolorganisa e.
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6.4. Oudervereniging
Onze school hee een oudervereniging. Ouders worden lid door het betalen van de ouderbijdrage. Het bestuur van de oudervereniging is in
handen van de ouderraad. Leden van de vereniging kunnen zich verkiesbaar stellen voor de ouderraad en worden benoemd voor een periode
van twee jaar. De oudervereniging hee als doel de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. Vanuit de ouderbijdrage worden
diverse ac viteiten georganiseerd. De leden van de ouderraad organiseren en helpen mee met deze ac viteiten. 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 ac viteiten. De ouderraad vergadert minimaal vier keer per jaar en wordt ondersteund door minimaal één
teamlid en één direc elid. Op de jaarlijkse ledenvergadering, waarvoor alle ouders uitgenodigd worden, brengt de ouderraad verslag uit over
de gang van zaken van afgelopen jaar. Ook wordt er verantwoording afgelegd over de inkomsten en uitgaven uit de ouderbijdragen van het
afgelopen schooljaar.
Voor schooljaar 2019-2020 bestaat de ouderraad uit de volgende ouders:
Groep 1: Wendy Brouwer (penningmeester)
Groep 2: Marsha Brantjes
Groep 3: Lieneke Heuveling
Groep 4: vacature, invulling begin schooljaar
Groep 5: Marleen van Gils (2e penningmeester)
Groep 6: Jill v.d. Meerakker
Groep 7: Nolly van Beek (voorzi er)
Groep 8: Nienke Willekens
6.5. Ouderbijdrage
Ingevolge de Wet Primair Onderwijs (WPO) mag van de ouders een ﬁnanciële bijdrage worden gevraagd voor extra voorzieningen en
ac viteiten zoals sinterklaas, carnaval, kleuterfeest, schoolreis etc. Deze bijdrage hee 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 ac viteiten 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 direc e van de school. Dan kan bezien worden of er andere mogelijkheden zijn, zoals de
gemeentelijke minimaregeling, S ch ng 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 weekbulle n in het begin van het daaropvolgende schooljaar.
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6.6. Contact met de ouders
Elk kind is uniek. Wij stemmen ons onderwijs graag af op de (onderwijs)behoe en van uw kind. Wij proberen dit zo op maal mogelijk te doen
door binnen de zogenaamde pedagogische driehoek van kind – ouders – leerkracht in gesprek te gaan. Dit betekent concreet dat er met u én
uw kind wordt gesproken. Door op deze manier met elkaar in gesprek te gaan, bouwen we samen aan een vertrouwensrela e 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 lee ijd is ontworpen. Naast het kennismakingsgesprek ontvangt u voor aanvang van het nieuwe schooljaar een
informa ekaart met informa e over het leerjaar waar uw kind naar toe gaat.
In november vinden er faculta eve gesprekken plaats. Dit betekent dat er een gesprek is in de pedagogische driehoek wanneer kind, ouders
en/of leerkracht hier behoe e aan hebben. Deze gespreksronde mag u ook de keus maken om zonder kind met de leerkracht in gesprek te
gaan. In februari en juni, gaan we sowieso in de driehoek met elkaar in gesprek. U tekent zich digitaal in voor de gesprekken via de app van
Social Schools. 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. Wij voeren per kind steeds één driehoeksgesprek en vinden het ﬁjn
wanneer gescheiden ouders samen naar het gesprek komen.
Via de app Social Schools ontvangt u wekelijks een nieuwsbrief met belangrijke informa e aangaande schoolse zaken. Daarnaast informeren
de groepsleerkrachten van uw kind u over ac viteiten in de groepen en de units.
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Bijlage 1: Organigram basisschool het Palet
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Bijlage 2: GGD
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Bijlage 3: Tekenformulier Bevoegd Gezag
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Bijlage 4: Tekenformulier MR
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