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1 Inleiding
De indeling van ons schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van Stichting KempenKind en
de thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Naast schoolontwikkeling focussen we op de
ontwikkeling van ons personeel. In dit schoolplan beschrijven we (ook) welke middelen we inzetten om de
medewerkers te ontwikkelen van start- naar basis en vakbekwaam (Cao-PO). Op basis van onze ambities stellen we
jaarlijks een professionaliseringsplan op dat door onze kennisteams, directie en intern begeleiders (IB) wordt
uitgevoerd. In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde doelen gerealiseerd zijn. Op deze wijze
geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren. Ons schoolplan is opgesteld door het
managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De teamleden
hebben meegedacht over de missie en visie van de school en een bijdrage geleverd aan het vaststellen van de
doelen voor de komende vier jaar. Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en
noodzakelijk verwijzen we voor een meer gedetailleerde beschrijving naar bijlagen.
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2 Schoolbeschrijving

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  Onderwijsstichting KempenKind

Algemeen directeur:  Hans Derks en Maaike Jacobs

Adres + nr.:  Mortel 1

Postcode + plaats:  5521 TP Eersel

Telefoonnummer:  0497-516337

E-mail adres:  info@kempenkind.nl

Website adres:  www.kempenkind.nl

Gegevens van de school  

Naam school:  Basisschool Het Palet

Directeur:  Gerard Smetsers

Adres + nr.:  Bernhardstraat 4

Postcode + plaats:  5527 AZ Hapert

Telefoonnummer:  0497-360384

E-mail adres:  gsmetsers@kempenkind.nl

Website adres:  www.hetpalet.nl

De directie van de school bestaat uit de directeur (m) en de adjunct-directeur (v). De directie vormt samen met 4
unitcoördinatoren, 1 kwaliteitscoördinator en 2 intern begeleiders het managementteam (MT) van de school.
Basisschool Het Palet bestaat uit 4 units van steeds twee leerjaren. Daarnaast biedt Het Palet onderwijs aan
nieuwkomers in de zogenaamde neveninstroom. Het Palet wordt op 1 februari 2019 bezocht door 493 leerlingen: 446
leerlingen in unit 1 tot en met 4, en 47 leerlingen in de neveninstroom. Van de leerlingen in unit 1 tot en met 4 heeft
7,5% een gewicht: 4,4% van de leerlingen heeft een gewicht van 0,3 en 3,1% van de leerlingen heeft een gewicht van
1,2. Het Palet is de enige basisschool in het dorp Hapert. Hapert maakt deel uit van de gemeente Bladel. Het dorp is
gelegen in regio de Kempen en telt 5.439 inwoners inclusief het buurtschap Dalem. Hapert bestaat uit een mix van
koop- en huurwoningen en telt 4 recent gebouwde nieuwbouwwijken. Het Palet maakt over twee jaar deel uit van
MFA Hapert en werkt dan samen met Nummereen als kindcentrum.
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3 Sterkte-zwakteanalyse
Onze school kent een aantal sterke kanten, maar ook een aantal zaken die aandacht vragen. In schema:

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Innovatief 
Breed aanbod 
Planmatig werken in kennisteams 
Samenwerking met omgeving 
Pedagogisch klimaat 
Collegialiteit 

Borgen van ontwikkelingen 
Cyclus van opbrengstgericht werken 
Didactische werkvormen 

KANSEN BEDREIGINGEN

Professionele samenwerkingscultuur
Partnerschap met ouders
Eigenaarschap van kinderen vergroten
Werken in de MFA van 2021
Evidence based en practise based werken

Commitment van teamleden aan verandertraject
Negatief beeld t.o.v. nieuwkomers bij deel
ouderpopulatie Hapert

Met betrekking tot ons schoolplan voor de periode 2019-2023 willen we met de volgende maatschappelijke
ontwikkelingen rekening houden:

1. Technologisering van de samenleving 
2. Globalisering van de samenleving
3. Individualisering van de samenleving 
4. Toenemende vraag naar leerkrachten die toekomstbestendig onderwijs kunnen verzorgen.
5. Positieve effecten van pedagogisch en educatief partnerschap met ouders op ontwikkeling van kinderen
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4 De missie van de school
De missie van de school 
Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij werken in 4 units waarbij twee
leerjaren met elkaar samenwerken. Daarnaast hebben wij een unit waarin wij onderwijs aan nieuwkomers verzorgen.
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 leeftijden, 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 optimaal kunnen benutten. Het werken in units waar teamleden er samen zijn voor alle
kinderen maakt het mogelijk dat kinderen naar behoefte, interesse en talent flexibel en op maat kunnen worden
ingedeeld; van reken- en spellinginstructies tot het betekenisvolle aanbod binnen de thema’s.

Het onderwijs op Het Palet steunt op 4 pijlers. Onze eerste en tweede pijler zijn respectievelijk de pedagogische en de
didactische 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 heeft samen met ouders en het kind zicht op de hele
ontwikkeling. Wij werken binnen de 4 pijlers graag actief samen met ouders en geloven in de kracht van partnerschap
voor een optimale 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 thematisch 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
Duurzaamheid
Gelijkwaardigheid
Verbinding
Kwaliteit

De kernwaarden worden nader toegelicht in de schoolgids.

Onze kernwaarden zijn:

Bloei

  

Duurzaamheid

  

Gelijkwaardigheid

  

Verbinding

  

Kwaliteit
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5 Onze parels
Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde
waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels:

Parel Standaard

Op onze school spreken we de verwondering, creativiteit en intrinsieke
motivatie van kinderen door onderzoekend en ontwerpend te leren.

OP1 - Aanbod

Op onze school zijn culturele activiteiten een vast onderdeel van het
programma.

OP1 - Aanbod

Op onze school draagt het hele team zorg voor een positief pedagogisch
klimaat, met oog voor de behoeften van ieder kind.

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]
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6 De grote doelen voor de komende vier jaar
Onze school heeft voor de komende vier jaar de volgende (grote) verbeterthema’s vastgesteld:

Streefbeelden

1. Op onze school zijn de taal- en rekendoelen geïntegreerd met het actuele thema.

2. Op onze school verzorgen we reken- en taalonderwijs met afgestemde, activerende en betekenisvolle
instructie en verwerking.

3. Op onze school is sprake van pedagogisch en educatief partnerschap met ouders.

4. Op onze school dragen verschillende leerkrachten samen de verantwoordelijkheid voor alle kinderen in de unit.

5. Op onze school wordt gewerkt volgens een doorgaande lijn in onderzoekende en ontwerpende vaardigheden
binnen het thematisch onderwijs.

6. Op Het Palet werken we toe naar een kind-volg-jezelf-systeem middels een portfolio.
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7 Onze visie op lesgeven
Op Het Palet willen we leerlingen van vandaag toekomstbestendig maken zodat zij goed kunnen functioneren in de
toekomstige maatschappij. We doen dit door ons onderwijs in te richten volgens het drietrapsmodel zoals beschreven
door Kirschner (2017). Binnen de eerste trap willen we voor kinderen een breed fundament van kennis en
vaardigheden leggen. Hieronder verstaan wij o.a. reken- en taalvaardigheden, kennis van de wereld en ICT- en
informatievaardigheden. Binnen de tweede trap laten wij kinderen ervaren dat zij ook echt iets kunnen met wat zij
geleerd hebben. Competenties waarop wij ons richten, zijn een onderzoekende houding, het toepassen van kennis in
verschillende situaties, problemen oplossen en samenwerken. De derde trap vormt voor ons de meest belangrijke
fase gericht op toekomstbestendig leren. We leren kinderen een leven lang leren en actief en kritisch te denken. We
doen dit door met kinderen te reflecteren over hoe zij leren en wie zij zijn. 
Bron: Kirschner, P. A. (2017). Het voorbereiden van leerlingen op (nog) niet bestaande banen. NSvP Innovatief in
Werk. 
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8 Onze visie op identiteit
Basisschool Het Palet is een katholieke basisschool. Vanuit deze katholieke identiteit vieren we de grote christelijke
feesten maar we besteden ook expliciet aandacht aan overige geestelijke stromingen die in de Nederlandse
multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen.  
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9 Onderwijskundig beleid
De wereldburger 
Op Het Palet willen we kinderen opleiden tot wereldburger. Respect, tolerantie en een open houding zijn
kernbegrippen wanneer wordt gesproken over wereldburgerschap. Het Palet zet de methode Blink Wereld in om
actief (wereld)burgerschap en sociale integratie te bevorderen. De opzet van de methode met veel ruimte voor
onderzoeken, ontdekken en ontwerpen stelt leerkrachten in staat om zelf vanuit de thema's actief de verbinding met
elementen van burgerschap te leggen. Gericht op wereldburgerschap is voorleven van de kernbegrippen net zo
belangrijk voor het team op Het Palet. Zo vervult de school een regiofunctie voor NT2-onderwijs aan nieuwkomers, de
zogenaamde neveninstroom. 

Breed aanbod 
Het Palet richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen. Samen zorgen wij ervoor dat de kinderen zich op cognitief,
sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijk gebied optimaal kunnen ontplooien en goed voorbereid zijn op hun
verdere (school)loopbaan. Daartoe bieden we een passend aanbod dat dekkend is voor de kerndoelen, de
referentieniveaus taal en rekenen en dat aansluit bij onze visie. Voor meer informatie over ons handelen gericht op de
cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen verwijzen wij u naar de paragraaf pedagogisch-didactisch
handelen. 

Het brede aanbod op Het Palet kenmerkt zich ook door de aandacht voor wetenschap en technologie binnen de
actuele thema's van KleuterLab en Blink Wereld. Kinderen leren al samenwerkend aspecten die samenhangen met
wetenschap en techniek te ontdekken, onderzoeken en ontwerpen. Leerkrachten maken daarnaast actief gebruik van
de materialen uit de Techniek Torens en zetten vrijwillige techniekcoaches in die kinderen begeleiden bij het
onderzoeken en ontwerpen. 

In schooljaar 2018-2019 is Het Palet aspirant-lid van het samenwerkingsverband Brainport Scholen. Brainport
Scholen trekken samen op om in te spelen op een 'lerend leven' in een wereld die snel verandert door globalisering,
robotisering en technologisering. Het Palet wil lesstof maatschappelijke betekenis geven door verbinding te leggen en
samen te werken met het regionale bedrijfsleven. Het ontwikkelen van vaardigheden en ontdekken van talenten, en
deze toe leren passen in 'de echte wereld', staat voor het team van Het Palet voorop.

Voor meer informatie over ons brede aanbod verwijzen wij u naar de paragrafen kunstzinnige vorming en spelend en
bewegend leren.

Geïntegreerd aanbod met eigentijdse methodes 
Op Het Palet willen we de verwondering, nieuwsgierigheid, creativiteit en intrinsieke motivatie van kinderen
aanspreken. We richten ons op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren waarbij kinderen kennis, inzichten en
vaardigheden van de 21e eeuw opdoen. Voorbeelden van deze vaardigheden die in elk thema aan bod komen zijn:
probleemoplossend denken, zelfregulering, samenwerken en digitale geletterdheid. De aandacht op Het Palet voor
deze vaardigheden toont dat wij het proces dat kinderen doorlopen minstens zo belangrijk vinden als het product. Met
name bij het onderzoekend en ontwerpend leren is veel ruimte voor eigenaarschap bij kinderen. Binnen de thema's
kiezen de kinderen welke workshop zij willen volgen en is er steeds meer ruimte om eigen leervragen te
onderzoeken. Dit vergroot de intrinsieke motivatie en het gevoel van verantwoordelijkheid. Om dit te realiseren zetten
we eigentijdse methodes als KleuterLab (unit 1) en Blink Wereld (overige units) in.

In het ochtendprogramma 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 thema's. Het streven is
hierbij om steeds meer de leerlijn centraal te stellen en de methode als bronnenboek te hanteren. Voor een overzicht
van de methoden zie bijlage.

Kunstzinnige vorming 
Het Palet draagt het predicaat Cultuurprofielschool. We vinden het belangrijk dat kinderen tijdens hun
basisschoolperiode in aanraking komen met verschillende cultuurdisciplines en integreren deze binnen onze thema’s:
drama, media, theater, dans, fotografie, muziek, beeldende kunst, literatuur en erfgoededucatie. We maken gebruik
van vakleerkrachten handvaardigheid, muziek, dans en media om een hoge kwaliteit en een doorgaande lijn te
kunnen waarborgen. Door een gevarieerd cultureel programma aan te bieden, hopen wij kinderen betekenisvol te
laten leren. Kinderen leren hierbij zowel binnen- als buitenschools. Binnen cultuureducatie ligt ons accent op beleving,
ervaring, ontdekken, creëren, reflecteren en het ontwikkelen van een open houding ten opzichte van cultuur. Waar
mogelijk zoeken we de samenwerking met ouders en externe partners om ons culturele aanbod te verrijken. 
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Spelend en bewegend leren 
Om het welbevinden op het schoolplein op een positieve manier te beïnvloeden maken we gebruik van het
programma Beweeg Wijs. Beweeg Wijs is een erkend interventieprogramma om bewegen en spelen voor alle
leeftijden een kwaliteitsimpuls te geven. Het buitenspel wordt hierdoor geordend, gekaderd en gestructureerd
waardoor plezier, ontwikkeling en kwaliteit weer voorop staan. Daarnaast zetten we op Het Palet bewegend leren
structureel in voor het bereiken van reken- en spellingsdoelen. Leerkrachten gebruiken hiervoor zowel de
binnenruimtes als het speelplein om bijvoorbeeld de tafeltjes te automatiseren. Ook kiezen we bewust voor
vakleerkrachten gym en dans om de kwaliteit van het bewegingonderwijs te verhogen. Het sociale aspect staat
centraal: spelend en bewegend leren doe je samen.

Pedagogisch-didactisch handelen 
Samen met ouders wil het team van Het Palet voorzien in een stevige pedagogische basis voor alle kinderen. We
vinden het belangrijk dat de kinderen zich welkom en thuis voelen. Het team wil in onderlinge afstemming actief een
veilige en geborgen sfeer creëren, zowel in de units als op het schoolplein. We werken daarin samen met de
pedagogisch medewerkers van Nummereen en de tussenschoolse opvang (TSO). Voor ons is ieder kind uniek en
gelijkwaardig. We benaderen de kinderen positief en doen dit vanuit eenduidige afspraken en laagdrempeligheid. Elk
kind heeft zijn eigen thuisgroepleerkracht bij wie het kind meerdere keren per dag thuiskomt. Ook heeft elk kind een
mentor die met het kind een vertrouwensrelatie opbouwt en bij wie het kind altijd terecht kan. Door zelf te handelen
vanuit duidelijke waarden en normen, vanuit dialoog over waarden en normen en vanuit gerichte activiteiten leren we
kinderen om voor zichzelf, de ander en de omgeving te zorgen. Wanneer kinderen speciale onderwijsbehoeften
hebben, werken we intensief samen met ouders en andere partijen om tot optimale afstemming te komen.

Samen met ouders wil Het Palet voorzien in een stevige didactische basis voor alle kinderen en hierin de
samenwerking zoeken. Kinderen krijgen binnen de unit instructie en verwerking die passend is bij hun
ontwikkelingsniveau. De wijze en mate van instructie is afhankelijk van de onderwijsbehoeften van het kind. Wij
vinden het belangrijk dat instructies op steeds grotere schaal plaatsvinden in kleine groepen van ±15 kinderen zodat
elk kind actief betrokken is en interactief kan deelnemen. Instructies op Het Palet zijn kort, activerend en betekenisvol.
Verwerking van instructie kan op Het Palet op verschillende manieren; op papier, digitaal, in spelvorm, bewegend,
coöperatief enz. Kinderen krijgen alle ruimte om van en met elkaar te leren, maar mogen ook bewust kiezen om
alleen en in stilte te werken. Tijdens de verwerking kunnen kinderen met hun vragen altijd bij een begeleidende
leerkracht of onderwijsassistent terecht. Binnen de units zijn rust en structuur belangrijk en werken we met kinderen
ook bewust aan hun executieve functies. 

Afstemming op ieder kind 
Op Het Palet stemmen we ons pedagogisch en didactisch handelen af op de behoeften van ieder kind. Leerkrachten
vertalen de opbrengsten, de leerdoelgesprekken met het kind en de driehoeksgesprekken met ouders en kind naar
hun pedagogisch en didactisch handelen.  

De leerkrachten volgen de ontwikkeling van leerlingen dagelijks, maar formeel gebeurt dit bij de leerjaarbesprekingen
(2x per jaar, na de midden- en eindtoetsen van CITO). Tijdens de leerjaarbesprekingen komt de ontwikkeling van de
hele groep, de ontwikkeling van de subgroepjes en de ontwikkeling van individuele leerlingen aan bod. Hieraan
gekoppeld wordt ook het leerkrachthandelen besproken. Voorafgaand aan de leerjaarbespreking analyseren
leerkrachten de opbrengsten van het leerjaar en vertalen deze naar acties voor de nieuwe periode: waarnemen,
begrijpen, wegen en plannen. (voor analyseformulier zie bijlage). Vanaf schooljaar 2019-2020 zullen de
leerjaarbesprekingen steeds meer vervangen worden door unitbesprekingen, startend met unit 3. In unit 3 vindt
daarnaast wekelijks kindoverleg plaats. De intern begeleiders zijn betrokken bij leerjaarbesprekingen,
unitbesprekingen en kindoverleg.

Op Het Palet werken we handelingsgericht (HGW). Alle leerkrachten beschikken over een groepsoverzicht met
daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leerkrachten twee keer per jaar een
groepsplan op. In het groepsplan onderscheiden we de basisgroep, de meergroep (verdiept arrangement) en de
weergroep (intensief arrangement). Leerlingen die vallen binnen zorgniveau 3 of 4 worden uitgebreid beschreven in
dit groepsplan. Voor een beschrijving van de zorgniveaus zoals gehanteerd wordt op Het Palet, zie de bijlage. Voor
deze leerlingen worden belemmerende en stimulerende factoren in kaart gebracht. Cyclisch wordt het specifieke doel,
de aanpak en de evaluatie beschreven. Hieruit volgt een nieuw doel. Leerlingen met een ondersteuningsarrangement
of een eigen leerlijn hebben daarnaast een ontwikkelingsperspectief (OPP). De leraren stemmen hun instructie, het
aanbod en de verwerkingstijd af op de behoeften van de leerling. De instructie wordt gegeven aan de hand van het
model Directe Instructie. 
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Het team van Het Palet heeft als ambitie voor de komende jaren om de kinderen gepersonaliseerder te laten leren en
dit middels het porfolio in beeld te brengen. Elke periode van ca. 7 weken worden de doelen bepaald aan de hand van
o.a. instaptoetsen en leerlijnen. Aan het eind van die periode wordt gekeken in welke mate de doelen behaald zijn en
wat vervolgstappen zijn. Hiermee komt het oude groepsplan langzaam te vervallen. Wanneer kinderen specifieke
onderwijsbegeleiding nodig hebben, werken leerkracht, ouders en intern begeleider samen. 

Op Het Palet is elke leerkracht ook de mentor van een groep kinderen. Naast de doelen die passen bij het
basisaanbod stellen mentor en kind samen eigen leerdoelen op en bepalen samen hoe het kind aan dit leerdoel wil
werken. Ook de leerkracht en ouders kunnen ingezet worden bij het werken aan dit leerdoel waardoor sprake is van
een gedeelde verantwoordelijkheid. Tijdens reflectiegesprekken bepalen mentor en kind samen tussentijds de
vorderingen gerelateerd aan dit leerdoel. Tijdens de driehoeksgesprekken die 3 keer per jaar plaatsvinden gaan
leerkracht, ouders en kind samen in gesprek over de groei van het kind. Om tot afstemming te komen, staan tijdens
deze driehoeksgesprekken tweezijdige communicatie, het nemen van gezamenlijke beslissingen en het dragen van
een gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal.

Ononderbroken ontwikkeling 
We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Dit start voor ons bij de
overdracht vanuit voorschoolse voorzieningen. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het
onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze leerkrachten zorgen ervoor, dat ze hun
leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van het portfolio, leerlingvolgsysteem
LVS CITO (cognitieve ontwikkeling) en het LVS Zien (sociaal-emotionele ontwikkeling). De toetskalender van Het
Palet wordt jaarlijks gebaseerd op het voorstel van Kempenkind. Omdat we opbrengstgericht werken, vergelijken we
de uitkomsten van toetsen met onze doelen op kind-, leerjaar- en schoolniveau (normen/verwachtingen) en
anticiperen hierop. In ons ondersteuningsplan staat onze ondersteuningsstructuur uitgebreid beschreven (zie bijlage).
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) (zie bijlage) staat beschreven welke basisondersteuning we kunnen leveren
en welke extra ondersteuning.

Twee keer per jaar (in januari en juni) meten we de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-
leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LVS ParnasSys. De toetsen worden afgenomen conform
het toetsoverzicht (zie bijlage) en de Cito-voorschriften, aangevuld met schoolvoorschriften. Waar nodig wordt
adaptief getoetst (zie bijlage). Ouders en kind worden tijdens de driehoeksgesprekken geïnformeerd over de
toetsresultaten en ontvangen het rapport van het kind. Dit rapport zal de komende jaren gaandeweg vervangen
worden door het portfolio. 

In principe zitten leerlingen twee jaar in dezelfde unit. Aan het einde van een schooljaar bekijken we in welke unit de
leerling volgend schooljaar het onderwijs gaat volgen. De keuze voor een eventuele verkorting of verlenging heeft
vooral te maken met de doorgaande ontwikkeling van kinderen. De voortgang in de ontwikkeling is bepalend, niet de
kalenderleeftijd. Najaarsleerlingen (jarig in oktober, november en december) kunnen ofwel bijna drie jaar ofwel ruim
anderhalf jaar in de kleutergroep zitten.

In leerjaar 7 krijgen kinderen een voorlopig VO-advies. In leerjaar 8 doen in principe alle leerlingen mee aan de
eindtoets (Route 8) en ontvangen zij van de leerkracht het definitieve VO-advies. De adviesprocedure hebben we
beschreven in de schoolgids. 

Passend onderwijs 
Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling, dat zo
veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht
hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra
ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel
en niet kunnen geven.

Het is de verantwoordelijkheid van de interne begeleider om de noodzakelijke extra ondersteuning te organiseren.
Iedere basisschool heeft een ondersteuningsteam, ook wel zorg(advies)team genoemd. Leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften worden in dit team besproken. Daarbij worden de ouders heel nadrukkelijk betrokken. De
ondersteuningsteams werken volgens de principes van handelingsgericht werken, waarbij het onderwijsaanbod wordt
afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Een mogelijke uitkomst van een bespreking in het
ondersteuningsteam is het opstellen en aanvragen van een ondersteuningsarrangement.
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Resultaten 
We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name taal en rekenen. We achten het van belang dat de
leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol)
vervolgonderwijs. Op onze school werken we resultaatgericht: we beschikken over normen voor de eindtoets en de
tussentoetsen. Voor de eindtoets hanteren we de ondergrens van de inspectie en de referentieniveaus 1F, 1S en 2F.
We willen dat minimaal 85% van de leerlingen de 1F-doelen behaalt en minimaal 65% van de leerlingen de 1S- of 2F-
doelen. Als de norm niet gehaald wordt, bepalen we op basis van analyse van het LOVS en het leerkrachthandelen
passende interventies. Resultaten uit de tussentoetsen worden samen met de analyse en verbeterpunten vastgelegd
in de schoolzelfevaluatie. Deze wordt gepresenteerd aan het team. 

Om de ononderbroken ontwikkeling te waarborgen hanteren we voor de reguliere groepen normen voor verlengen
(12%), doubleren (3%) en 'ouder dan twaalf jaar' (5%). Als de normen overschreden worden, stellen we interventies
vast.

Kenmerken populatie 
Op Het Palet maken we twee keer per jaar een zogenaamde schoolfoto. Dit gebeurt na de tussentoetsen van CITO.
In deze schoolfoto is opgenomen hoe resultaten van leerlingen op Het Palet zich verhouden tot het landelijk
gemiddelde. Daarnaast is in de schoolfoto het aantal gediagnosticeerde problematieken opgenomen, het aantal
leerlingen met een ondersteuningsarrangement en de verdeling van de leerlinggewichten. Op basis van drie metingen
stellen we de schoolambities per vakgebied vast. Voor de schoolfoto van februari 2019, zie bijlage. In onze
groepsplannen staan de leerlingen vermeld die vallen onder zorgniveau 3 en 4. Van deze leerlingen zijn de
belemmerende en stimulerende factoren beschreven. Leerkrachten passen hier hun doelen en aanpak op aan. 

Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school leidt kinderen op tot wereldburger.

2. Onze school zorgt voor een breed aanbod.

Op onze school werken we doelgericht en geïntegreerd met ondersteuning van eigentijdse methodes. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

4. Onze school besteedt structureel aandacht aan kunstzinnige vorming.

5. Onze school besteedt aandacht an spelend en bewegend leren ter bevordering van de sociale, motorische en
didactische ontwikkeling.

Onze school staat voor een stevige pedagogisch-didactische basis. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

Op onze school wordt het onderwijs zoveel als mogelijk afgestemd op wat leerlingen nodig hebben. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP2 - Zicht op ontwikkeling

8. Op onze school zorgen we voor een ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen.

9. Op onze school handelen we volgens de principes van passend onderwijs.

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO).
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Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 3,43

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2) 3,4

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 3

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4) 3,11

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8) 3,88

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2) 3,5

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1) 3,33

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2) 3,33

Aandachtspunt Prioriteit

De school stelt –op basis van de evaluatie- interventies vast (bij) als dat nodig is hoog

Het (passende) aanbod, de (passende) ondersteuning en/of de (passende) begeleiding zijn
gericht op de ononderbroken ontwikkeling van een leerling

gemiddeld

De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn hoog

De school zoekt naar mogelijk verklaringen van stagnatie van de ontwikkeling van (een
groep) leerlingen

hoog

De ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van de leerlingen hoog

Op Het Palet leren we kinderen structureel onderzoeksvaardigheden aan. gemiddeld

Op Het Palet hanteren we schoolbrede afspraken en routines ter bevordering van rust en
structuur.

gemiddeld

Op Het Palet zorgen we voor een veilig pedagogisch klimaat binnen de thuisgroep en de
unit.

gemiddeld

Op Het Palet werken we toe naar een kind-volg-jezelf-systeem middels een portfolio. gemiddeld

Op Het Palet worden taal- en rekendoelen geïntegreerd binnen de actuele thema's. gemiddeld

Op Het Palet wordt gepersonaliseerder lesgegeven waarbij afstemming op de
onderwijsbehoeften, leerdoelen en leerlijnen centraal staat.

gemiddeld

Teamleden binnen een unit hebben, ieder vanuit hun eigen rol, zicht op ieder kind. gemiddeld

Op Het Palet werken we toe naar een taalachterstandenbeleid. gemiddeld

Op Het Palet stemmen we in unit 1 het aanbod af op VVE-leerlingen. gemiddeld

Bijlagen

1. School Ondersteuningsprofiel (SOP) 2018
2. Toetskalender Kempenkind 2018-2019
3. Toetsen op maat
4. Zorgstructuur Het Palet
5. Analyseformulier opbrengsten
6. Schoolfoto februari 2019
7. Beschrijving zorgniveaus
8. Visiedocument
9. Overzicht methodes
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10 Personeelsbeleid
Integraal personeelsbeleid 
In de visie van KempenKind staat de leraar centraal. De competenties en criteria waar personeelsleden aan moeten
voldoen, staan beschreven in het Functieboek Onderwijsstichting KempenKind. Op Het Palet zijn de gewenste
competenties van de personeelsleden afgestemd op de visie en doelen van de school. Zo wordt van leerkrachten
verwacht dat zij overeenkomstig het pedagogisch perspectief van de school handelen. Waar mogelijk worden
competenties gekoppeld aan de kwaliteiten, mogelijkheden en wensen van de medewerkers. Leerkrachten en
onderwijsassistenten scholen zich binnen het domein van het kennisteam waarbinnen zij participeren. Zo heeft Het
Palet o.a. sinds schooljaar 2018-2019 geschoolde taal- en rekencoördinatoren, NT2-experts, cultuurexperts en
experts op het gebied van leerdoelgesprekken voeren. Het benutten van de kwaliteiten van personeelsleden heeft
een positief effect op het onderwijskundig proces en draagt zo bij aan kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. 

IB verricht op basis van een Kijkwijzer (EDI) groepsbezoeken, zowel tijdens taal/spellinglessen als tijdens
rekenlessen. Doel is om het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkracht op basis van feedback te
verbeteren. 

De gesprekkencyclus 
De competenties van leerkrachten zijn verdeeld naar start-, basis- en vakbekwaam (conform de CAO Primair
Onderwijs). In de komende schoolplanperiode volgen we de wijzigingen die de CAO lijkt te ondergaan, zowel naar
functiebeschrijvingen als loongebouw.  Daarop zullen we de gesprekkencyclus aanpassen. Op stichtingsniveau zullen
we het specifieke beoordelingsgesprek ter discussie stellen: gaan we van feitelijk beoordelen naar waarderend
beoordelen? Jaarlijks vinden functionerings- of ontwikkelingsgesprekken plaats die gaan over de individuele
ontwikkeling binnen de schoolontwikkeling. Beoordelingsgesprekken worden gehouden als voorwaarde voor het
verkrijgen van een vaste aanstelling of een hogere - dus niet periodieke - salarisverhoging.

Professionele cultuur 
Onze school hecht veel belang aan een professionele cultuur. We leren samen, we werken samen en geven elkaar
feedback waar nodig. Onze lerende organisatie is visueel gemaakt in een organigram met tandwielen, gebaseerd op
de theorie van Michael Fullan (zie bijlage Professioneel Statuut). In dit document staan van elk tandwiel in de
organisatie de rollen, taken en verantwoordelijkheden beschreven. Dit document is, gekoppeld aan inhoud, cyclisch
onderwerp van gesprek in de unitteams, de kennisteams en in gesprekken met directie. 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 streeft naar het 'boeien en binden' van huidige en potentiële 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. 

Bekwaamheid 
Onze school stelt alleen leraren aan die bevoegd zijn, en start per direct met de ontwikkeling van de bekwaamheid.
Zij-instromers kunnen worden aangesteld na een assessment van de PABO en het instellen van een mentor en een
interne coach voor de betreffende zij-instromer. De leraren houden op termijn hun eigen ontwikkeling bij in een
portfolio of afgeleide hiervan.

Begeleiding 
Nieuwe leraren krijgen een mentor en naast de uren duurzame inzetbaarheid een ‘bijzonder budget’ van 40 uren op
jaarbasis voor het inwerken in de organisatie. Nieuwe leraren ontwikkelen een POP dat zich richt op het leren
beheersen van de competentiecriteria en dan met name de criteria die zijn gerelateerd aan de fase ‘startbekwaam’ en
'basisbekwaam'. KempenKind zorgt voor een bovenschools begeleider die een viertal bijeenkomsten organiseert ter
uitwisseling, informatie en verdieping.

Werkverdelingsplan 
Met het nieuwe werkverdelingsbeleid is vanaf 2019 de positie van het schoolteam verstevigd. De directie moet
draagvlak van het team verwerven en instemming van de PMR over het werkverdelingsplan. In het
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werkverdelingsplan worden o.a. besluiten genomen over welke taken het team doet, de tijd en verdeling daarvan, en
de besteding van de werkdrukmiddelen. Voor de zomervakantie worden met iedere individuele werknemer
schriftelijke afspraken gemaakt over het aantal lesgebonden uren, de tijd voor voor- en nawerk, professionalisering en
overige taken.

Scholing 
Tijdens functionerings- en ontwikkelingsgesprekken kunnen medewerkers persoonlijke scholingsbehoeften passend
bij de schoolontwikkeling kenbaar maken. Daarnaast organiseert en faciliteert de directie teamgerichte scholing,
zowel als onderdeel van de studiedagen als in naschools aanbod. Deze scholing richt zich op competenties die nodig
zijn bij het geven van invulling aan de visie van de school. 

Werkdruk
Bij een wtf van 1,0 gaan we uit dat een leerkracht maximaal 940 uur les geeft en hiervoor 43% voor- en
nabereidingstijd heeft. De resterende werktijd wordt besteed aan professionalisering, duurzaamheidsuren,
vergaderingen/overleg, kennisteam en werkgroepen, en specifieke taken zoals surveillance en ouderavonden.
Hetzelfde geldt voor de leerkracht in deeltijd, overeenkomstig de werktijdfactor. Ondersteunend personeel als IB'er,
secretaresse, conciërge, schoonmaker en onderwijsassistent werken volgens een werktijdenregeling.
We hanteren een transparant systeem van werkverdeling. In overleg met PMR worden de schooltaken, die niet direct
groepsgerelateerd zijn, vastgesteld en uitgedrukt in taakuren. De medewerkers geven aan waar hun deskundigheid
en affiniteit liggen. De directie houdt hier rekening mee.
In de gesprekkencyclus van directie wordt taakuitvoering en welbevinden (waaronder werkdruk) van en met de
individuele medewerkers jaarlijks geëvalueerd. Tussentijds kunnen medewerkers werkdrukgerelateerde zaken aan de
orde stellen. 
De inzet van de werkdrukmiddelen wordt besproken in de PMR. In 2018-2019 zijn deze gelden ingezet voor het
aanstellen van onderwijsassistenten in alle units. In 2019-2020 zijn de middelen ingezet om een extra groep 3 te
formeren. 

Kwaliteitsindicatoren

Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

2. Op onze school richt de gesprekkencyclus zich op individuele ontwikkeling binnen de schoolontwikkeling.

3. Op onze school is sprake van een professionele cultuur.

Onze school werkt met bekwame leerkrachten. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

5. Op onze school geeft de directie in samenspraak met het team invulling aan het werkverdelingsplan.

Op onze school besteden we gericht aandacht aan scholing en professionalisering. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

7. Op onze school worden nieuwe leerkrachten effectief begeleid.

Beoordeling

De kwaliteitsindicatoren worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-
PO).

Omschrijving Resultaat

Personeelsbeleid (ruim) voldoende

Basisschool Het Palet

Schoolplan 2019-2023 19



Aandachtspunt Prioriteit

Op Het Palet voert directie cyclisch resultaat- en ontwikkelgesprekken waarbij de eigen
ontwikkeling binnen schoolontwikkeling centraal staat.

hoog

Op Het Palet monitort directie middels tussentijdse gesprekken de individuele ontwikkeling
binnen schoolontwikkeling.

gemiddeld

Op Het Palet bouwt het team aan een professionele samenwerkingscultuur. hoog

Op Het Palet geven en ontvangen teamleden professionele feedback. hoog

Op Het Palet handelen teamleden volgens het document "Rollen, taken en
verantwoordelijkheden".

hoog

Bijlagen

1. Professioneel statuut rollen, taken en verantwoordelijkheden
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11 Organisatiebeleid
De organisatiestructuur 
Het Palet is een van de 17 scholen van Stichting KempenKind. De directie (directeur en adjunct-directeur) geven
leiding aan de school. Dit gebeurt onder eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur van Stichting
KempenKind. De directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het)
beleid. De directie wordt bijgestaan door vier unitcoördinatoren, twee intern begeleiders en een kwaliteitscoördinator.
Samen vormen zij het managementteam (MT) van de school. Elke leerkracht en onderwijsassistent participeert in één
van de vijf kennisteams die de school rijk is. Elk kennisteam wordt gecoördineerd door een kennisteamcoördinator.
Zie het organigram in de bijlage. 

De school beschikt tevens over een medezeggenschapsraad (MR), een schoolraad (SR), een leerlingenraad en een
oudervereniging (OV). Op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Groepingsvormen 
Het Palet werkt in schooljaar 2018-2019 schoolbreed in een leerstofjaarklassensysteem. Met ingang van schooljaar
2019-2020 start groep 5-6 met een pilot waarbij zij als unit zullen functioneren. De rest van de school volgt in de
schooljaren daarna. Elke unit bestaat uit 4 thuisgroepen. Elke thuisgroep wordt geleid door één of twee leerkrachten.
Een van hen is de mentor. In de thuisgroep plannen kinderen hun werk en is aandacht voor sociaal-emotionele
activiteiten zoals groepsvorming, samen eten en het vieren van een verjaardag. In de ochtend volgen de kinderen
taal- en rekenonderwijs waarbij instructie en verwerking is afgestemd op de behoeften van de kinderen. In de middag
werken we met wereldoriënterende thema's en staan onderzoekende en ontwerpende vaardigheden centraal.
Onderzoekslessen waarin kinderen kennismaken met de inhoud van het thema, vinden plaats in de thuisgroep. Eigen
onderzoek en activiteiten in ateliervorm vinden plaats op basis van interesse en talent van kinderen en teamleden. Na
2 schooljaren gaan kinderen in principe door naar de volgende unit. 

Lestijden 
Het Palet hanteert op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag dezelfde schooltijden voor de groepen 1 t/m 8. In
de ochtend gaan de kinderen van 8:30 - 12:00 uur naar school en in de middag van 13:15 - 15:15 uur. Op woensdag
gaan alle kinderen tot 12:15 uur naar school. Op vrijdag gelden voor de groepen 3 t/m 8 dezelfde schooltijden als
maandag, dinsdag en donderdag. De kleuters zijn op vrijdag vrij. 

Veiligheid en registratie 
Het Palet waarborgt de sociale, fysieke en psychische veiligheid van leerlingen en werknemers. 

In het kader van deze veiligheid beschikt de school over een veiligheidscoördinator. Hij is het eerste aanspreekpunt
daar waar het gaat om pesten. Hij coördineert het pestbeleid en zorgt voor de actualisatie en de uitvoering van het
veiligheidsbeleid (zie Veiligheidsplan KempenKind in de bijlage). Zijn taken zijn vastgelegd in een functie-
omschrijving. 

Op Het Palet proberen we incidenten te voorkomen. De eerste weken van het schooljaar besteden de leerkrachten
nadrukkelijk aandacht aan de groepsvorming, de zogenaamde "gouden regels" van de school en de pleinregels.
Samen met de kinderen worden er afspraken en regels opgesteld op groepsniveau. Het kennisteam SEO gaat in
2019-2020 op zoek naar een alternatieve methodiek voor sociaal-emotionele vorming waarmee het hele team
planmatig kan werken aan sociale competenties, burgerschap en waarden en normen.

De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen volgen we met behulp van het leerlingvolgsysteem ZIEN. Daarnaast
nemen leerkrachten twee keer per jaar een sociogram af. Analyse van het leerlingvolgsysteem en het sociogram leidt
tot bijstelling van het sociaal-emotioneel groepsplan en eventuele schoolacties.

Op Het Palet wordt minimaal een keer per jaar een document opgesteld waarin leerlingen worden genoemd die een
specifieke zorg of pedagogische aanpak nodig hebben. Doel van dit document is dat teamleden en surveillanten
adequaat reageren en afstemmen op deze kinderen.

De school registreert incidenten in een format voor incidentenregistratie in Parnassys. De veiligheidscoördinator
analyseert jaarlijks de geregistreerde incidenten en stelt op basis daarvan, in samenspraak met IB en directie,
verbeterpunten vast.  

De klachtenregeling van Het Palet staat beschreven in de schoolkalender die jaarlijks aan ouders wordt verstrekt. 
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Monitoring 
Het Palet bevraagt de leerlingen jaarlijks op hun veiligheidsbeleving. Ouders en teamleden worden hier 1 keer per 2
jaar op bevraagd. De gegevens worden verzameld middels een gestandaardiseerde vragenlijst die valide en
betrouwbaar is (WMK) en aangeleverd bij de inspectie. De uitkomsten worden geanalyseerd en voorzien van
verbeterpunten.

Aanvullend worden ook de leerlingvragenlijsten van het leerlingvolgsysteem ZIEN gebruikt om de sociale veiligheid
van kinderen te monitoren. Ook deze monitoringsgegevens worden aan de inspectie beschikbaar gesteld.

Samenwerking met partners 
Onze school werkt effectief samen met diverse (voor)schoolse voorzieningen. Pedagogisch medewerkers van
kinderopvangorganisaties 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 NummerEen intensiveren omdat Het
Palet en NummerEen integraal zullen samenwerken in de toekomstige 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 naschoolsaanbod. Kinderen kunnen op wisselende dagen gebruik maken van cultureel, technisch,
muzikaal of sportief aanbod. 

Uitstroom naar VO 
Op Het Palet willen we ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs. De kinderen
krijgen een passend advies en worden in groep 8 voorbereid op de overgang naar het voortgezet onderwijs. We
werken hierbij samen met de twee scholen voor voortgezet onderwijs waar de meeste van onze leerlingen naar toe
gaan: Het Pius X-College, en Het Rythoviuscollege. Deze beide scholen worden door alle groep 8 leerlingen bezocht
tijdens een workshopdag. Daarnaast kunnen kinderen pre-colleges volgens op Het Rythoviuscollege. 

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften is er voorafgaand aan de aanmelding een
"vooraanmeldingsgesprek". Hierbij zijn de leerkracht, een gedragswetenschapper van het voortgezet onderwijs, ouder
en kind aanwezig. Naast de "koude overdracht" is er aan het einde van het schooljaar voor alle leerlingen ook de
"warme overdracht" met de toekomstige mentor.

Voor ons als basisschool is het belangrijk om te weten of de kinderen op het voortgezet onderwijs op de goede plek
zitten en of onze adviezen passend zijn. Hiervoor gebruiken we de jaarlijkse evaluatiegesprekken die de leerkrachten
van groep 8 met de brugklasmentoren voeren en de doorstroomgegevens van de afgelopen jaren. Na een aantal
maanden organiseren leerkrachten van groep 8 een terugkommiddag voor de eerstejaars in het VO die op Het Palet
hebben gezeten. Doel van deze middag is terugkoppeling over hoe het de leerlingen vergaat in het VO. Voor het
protocol schoolverlatersadvies, inclusief de heroverwegingsprocedure, zie bijlage. 

Privacy 
Onze school volgt het "Privacyreglement Leerlingengegevens" van Onderwijsstichting KempenKind. In dit reglement
staat o.a. beschreven hoe de school omgaat met contactgegevens, schoolresultaten en voortgang van het onderwijs.
Tevens staat hierin beschreven wie welke gegevens op welke manier mag bewerken. Daarnaast is opgenomen aan
welke andere organisaties onze school gegevens van het kind verstrekt en onder welke voorwaarden dit gebeurt. Op
Het Palet geven ouders bij inschrijving van het kind, en daarna jaarlijks, aan waarvoor zij toestemming geven omtrent
het opvragen/ delen van gegevens, gebruik van beeldmateriaal etc.

De school slaat gegevens per leerling op in een leerlingdossier (Parnassys). Ouder(s)/verzorger(s) hebben recht op
inzage in het leerlingdossier. Zij kunnen hiertoe schriftelijk verzoeken bij de directie van de school. De school heeft,
vanwege de omvang van het dossier, maximaal vier weken de tijd om het leerlingdossier inzichtelijk te maken.
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen de wens tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens
kenbaar maken bij de directie van de school.
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Kwaliteitsindicatoren

Op onze school is sprake van een duidelijke organisatiestructuur. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

2. Op onze school werken wij in units.

3. Onze school realiseert de verplichte onderwijstijd.

Onze school is een veilige school. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

5. Onze school werkt samen met (voor)schoolse voorzieningen.

Onze school waarborgt een soepele overgang naar het VO. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OR3 - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen]

7. Op onze school is de privacy van gegevens goed geregeld.

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6) 3,17

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 3,36

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3) 3

Aandachtspunt Prioriteit

Jaarlijks worden de geregistreerde incidenten geanalyseerd en vertaald in verbeterpunten. gemiddeld

Het Palet en kinderopvangorganisatie NummerEen werken toe naar een integrale
samenwerking als IKC in de toekomstige MFA.

gemiddeld

Bijlagen

1. Veiligheidsbeleid KempenKind
2. Protocol schoolverlatersadvies
3. Concept mjp vragenlijsten veiligheidsbeleid KK
4. Organigram
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12 Financieel beleid
Financieel beleid onderwijsstichting KempenKind
Onderwijsstichting KempenKind hecht aan kwalitatief goed onderwijs. Het personeel maakt de kwaliteit van de school,
maar daarnaast zijn goede voorzieningen van belang. Dat vraagt om voldoende financiële middelen die we vooral
willen inzetten voor het verhogen van de onderwijskwaliteit en de ambities van de scholen, zoals geformuleerd in hun
schoolplannen. We zijn een gezonde en solide stichting en dat willen we ook blijven omdat niet alleen de kinderen van
vandaag, maar ook die van morgen goed onderwijs moeten krijgen. Het meerjarenbeleid schetst onze financiële
uitgangssituatie, onze beleidskaders, onze reserves, ons bestedingspatroon en geeft informatie over onze vormen
van rapporteren volgens de cyclus van planning en control.

Kwaliteitsindicatoren

1. De schoolleiding beheert de financiën effectief

2. De schoolleiding beheert de financiën doelmatig

3. De schoolleiding beheert de financiën rechtmatig

Beoordeling

Jaarlijks bespreken het bestuur en de directie van de school de financiële positie van de school op basis van de
jaarexploitatie.
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13 Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg 
Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning (zie bijlage) beoordelen en
verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve 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. Op onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en
beoordeling van onze kwaliteit. Planmatig wordt onze school op stichtingsniveau geauditeerd, we organiseren een
ouder- en een leerlingenpanel en we beschikken over een leerlingenraad. De wettelijk verplichte geledingen, MR en
GMR, functioneren naar behoren en leveren een waardevolle bijdrage aan de organisatie op school- en
stichtingsniveau. Daarnaast wordt de schooldirectie op organisatorisch en ook onderwijsinhoudelijk gebied regelmatig
geadviseerd en geïnspireerd door een schoolraad (SR): een klankbordgroep bestaande uit ouders met een
specialistische 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 actief zijn. De kennisteams (Taal,
Rekenen, SEO, Kind in Beeld en Onderzoekend en Ontwerpend leren) worden gecoördineerd door een leerkracht die
daarvoor scholing heeft gevolgd. Op basis van een tussen- en eindevaluatie van het professionaliseringsplan leggen
we verantwoording af aan onze belanghebbenden voor wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de
behaalde resultaten.

Vragenlijst leraren 
De vragenlijst voor Leraren (WMK) is afgenomen in december 2018.De vragenlijst is gescoord door 27 van de 35
leraren. Het responspercentage was hierdoor 77%. De leraren zijn gemiddeld genomen in ruim voldoende mate
tevreden over de school. Gemiddelde score: 3,40.

Beoordeling

De kwaliteitsindicatoren worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team met behulp van de Quick
Scan (WMK-PO). De aspecten Kwaliteitszorg, Kwaliteitscultuur en Verantwoording en dialoog komen ook aan de orde
als we de basiskwaliteit meten (een keer per twee jaar).

Omschrijving Resultaat

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Kwaliteit 3,46

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Schoolklimaat 3,19

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Veiligheid 3,43

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Welbevinden 3,57

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Pedagogisch handelen 3,49

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Lesgeven 3,41

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Ondersteuning leerlingen 3,25

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Informatie 3,42

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Rapportcijfer 7,81

Vragenlijst Leerlingen
De vragenlijst voor Leerlingen (WMK) is afgenomen in december 2018. De vragenlijst is gescoord door 206 van de
222 leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8. Het responspercentage was hierdoor 93%. De leerlingen zijn met een
score van 3,39 gemiddeld genomen in ruim voldoende mate tevreden over de school. Onze leerlingen zijn ook
betrokken bij de kwaliteitszorg van de school: de leerlingenraad bespreekt 1 x per maand allerlei zaken die van belang
zijn voor de ontwikkeling van de school.

Beoordeling

De vragenlijst (tevredenheid) voor leerlingen wordt 1x per vier jaar afgenomen (versie Zeer Compact) conform de
meerjarenplanning (WMK).
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Omschrijving Resultaat

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Kwaliteit 3,52

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Schoolklimaat 3,22

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Veiligheid 3,27

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Welbevinden 3,12

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Pedagogisch handelen 3,76

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Lesgeven 3,57

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Ondersteuning leerlingen 3,53

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Informatie 3,13

Vragenlijst Ouders
De vragenlijst voor Ouders (WMK) is afgenomen in december 2018. De vragenlijst is gescoord door 114 van de 299
ouders van de school. Het responspercentage was hierdoor 38%. De ouders zijn gemiddeld genomen in ruim
voldoende mate tevreden over de school. Gemiddelde score: 3,33. De ouders zijn ook betrokken bij de kwaliteitszorg
van de school via een schoolraad (SR), een oudervereniging (OV) en de MR.

Beoordeling

De vragenlijst voor ouders (tevredenheid) wordt 1x per vier jaar afgenomen (versie Zeer Compact) conform de
meerjarenplanning (WMK).

Omschrijving Resultaat

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Kwaliteit 3,49

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Schoolklimaat 3,08

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Veiligheid 3,22

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Welbevinden 3,44

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Pedagogisch handelen 3,62

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Lesgeven 3,54

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Ondersteuning leerlingen 3,32

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Informatie 2,95

Meerjarenplanning 
Onze school beschikt over een meerjarenplanning voor de kwaliteitszorg van de school. Daarin opgenomen zijn de
afname van de Quick Scan, de vragenlijsten etc. (zie bijlage). Met behulp van die planning plegen we systematische
kwaliteitszorg. Op basis van de uitslagen van de diverse instrumenten voor kwaliteitszorg stellen we (als team)
actiepunten vast die worden opgenomen in ons jaarplan.

Kwaliteitsontwikkeling onderwijsstichting KempenKind
De scholen van onze stichting zorgen op een systematische wijze voor kwaliteitsontwikkeling. Ze beschikken over
een systeem voor kwaliteitszorg en ze werken vanuit een meerjarenplanning aan de continue ontwikkeling van de
kwaliteit van de school en de medewerkers. De scholen zorgen voor een in- en externe verantwoording conform het
kader van het bestuur.

Kennisteams
Op Het Palet wordt sinds schooljaar 2018-2019 gewerkt met 5 kennisteams die zorg dragen voor de
schoolontwikkeling. Elk kennisteam wordt gecoördineerd door een kennisteamcoördinator. De
kennisteamcoördinatoren worden aangestuurd door IB en directie. Elke (vak)leerkracht en onderwijsassistent
participeert op basis van affiniteit en expertise in een van de volgende kennisteams: Taal, Rekenen, Onderzoekend
en ontwerpend leren (O&O), Sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) en Kind in beeld. 
Per schooljaar bepalen de coördinatoren, in samenspraak met IB en directie, doelen en gewenste opbrengsten.
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Hierbij wordt uitgegaan van de regulatieve cyclus van Van Strien (1984). Bij elke doelstelling staat binnen welke fase
van de regulatieve cyclus deze zich bevindt: de oriëntatiefase, de ontwerpfase, de implementatiefase en de
evaluatiefase. De KT’s hebben een tweeledige opdracht. Enerzijds werken zij binnen het KT aan inhouden, doelen en
opbrengsten. Anderzijds is het KT verantwoordelijk voor het informeren, motiveren en activeren van het hele team. 
Bron: Strien, P. V. (1984). Naar de verwetenschappelijking van de praktijk. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 23,  162-
180.

Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school beschikt over een systematisch en effectief systeem voor kwaliteitszorg.

Onze school laat haar kwaliteit cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

3. Onze school beschikt over een meerjarenplanning voor kwaliteitszorg.

Onze school werkt planmatig aan schoolontwikkeling met inzet van kennisteams 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO).

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 3

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 3,45

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 3,3

Bijlagen

1. Meerjarenplanning Kwaliteitszorg
2. Tevredenheidspeiling leerkrachten WMK 2018-2019
3. Tevredenheidspeiling leerlingen WMK 2018-2019
4. Tevredenheidspeiling ouders WMK 2018-2019
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14 Basiskwaliteit
Basiskwaliteit 
Onze school levert basiskwaliteit gelet op het toezichtkader van de inspectie. De basiskwaliteit meten wij 1 x per twee
jaar (zie onze meerjarenplanning). Op basis van de meting stellen we actiepunten vast die we verwerken in onze
jaarplannen.

Kwaliteitsindicatoren

1. Op onze school is er sprake van een effectief onderwijsleerproces

2. Op onze school realiseren we voldoende resultaten

3. Op onze school is er sprake van een prettig en veilig schoolklimaat

4. Op onze school is er sprake van systematische kwaliteitszorg

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO).

Bijlagen

1. Basiskwaliteit WMK
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15 Onze eigen kwaliteitsaspecten
Onze eigen kwaliteitsaspecten (eigen ambities) 
Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten. De verzameling van de eigen kwaliteitsaspecten
is opgenomen in een bijlage. De meest bijzondere eigen kwaliteitsaspecten noemen we “parels”. Onze parels staan
vermeld in het hoofdstuk 5: Onze parels.

Bijlagen

1. Eigen kwaliteitsaspecten Het Palet
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16 Strategisch beleid
Strategisch beleid 
Stichting KempenKind beschikt over een strategisch beleidsplan (zie bijlage). Daarin worden de onderstaande
aandachtspunten voor de scholen aangegeven.

Domein Aandachtspunten beleidsplan 2019 t/m 2022 Prioriteit

Profilering en marketing Afstemmen wederzijdse verantwoordelijkheden met de
ouders.

hoog

De SWOT-analyse: de matrix Partnerschap ouders en leerlingen versterken hoog

Personeel Zorgen voor kwalitatief goed personeel. gemiddeld

Gebouwen en huisvesting Bij nieuw-of verbouw zorgen voor een
toekomstbestendige onderwijsomgeving

hoog

De SWOT-analyse: de matrix Partnerschap omgeving versterken gemiddeld

Samenwerken met de ouders en
de omgeving

Vormgeven educatief partnerschap met ouders en
omgeving op schoolniveau.

hoog
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17 Aandachtspunten 2019-2023

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld Op onze school zijn de taal- en rekendoelen geïntegreerd met het actuele
thema.

gemiddeld

Op onze school verzorgen we reken- en taalonderwijs met afgestemde,
activerende en betekenisvolle instructie en verwerking.

Op Het Palet wordt gepersonaliseerder lesgegeven waarbij
afstemming op de onderwijsbehoeften, leerdoelen en leerlijnen
centraal staat.
De school stelt –op basis van de evaluatie- interventies vast (bij) als
dat nodig is
Het (passende) aanbod, de (passende) ondersteuning en/of de
(passende) begeleiding zijn gericht op de ononderbroken ontwikkeling
van een leerling
De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en
betrokken zijn
De school zoekt naar mogelijk verklaringen van stagnatie van de
ontwikkeling van (een groep) leerlingen
Op Het Palet werken we toe naar een taalachterstandenbeleid.
Op Het Palet stemmen we in unit 1 het aanbod af op VVE-leerlingen.

hoog

Op onze school is sprake van pedagogisch en educatief partnerschap met
ouders.

De ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van de
leerlingen
Afstemmen wederzijdse verantwoordelijkheden met de ouders.

hoog

Op onze school dragen verschillende leerkrachten samen de
verantwoordelijkheid voor alle kinderen in de unit.

Teamleden binnen een unit hebben, ieder vanuit hun eigen rol, zicht
op ieder kind.

gemiddeld

Op onze school wordt gewerkt volgens een doorgaande lijn in
onderzoekende en ontwerpende vaardigheden binnen het thematisch
onderwijs.

gemiddeld

Op Het Palet werken we toe naar een kind-volg-jezelf-systeem middels
een portfolio.

hoog

PCA
Onderwijskundig
beleid

Op Het Palet zorgen we voor een veilig pedagogisch klimaat binnen de
thuisgroep en de unit.

Op Het Palet hanteren we schoolbrede afspraken en routines ter
bevordering van rust en structuur.
Jaarlijks worden de geregistreerde incidenten geanalyseerd en
vertaald in verbeterpunten.

gemiddeld

PCA
Personeelsbeleid

Op Het Palet bouwt het team aan een professionele
samenwerkingscultuur.

Op Het Palet voert directie cyclisch resultaat- en ontwikkelgesprekken
waarbij de eigen ontwikkeling binnen schoolontwikkeling centraal
staat.
Op Het Palet monitort directie middels tussentijdse gesprekken de
individuele ontwikkeling binnen schoolontwikkeling.
Op Het Palet geven en ontvangen teamleden professionele feedback.
Op Het Palet handelen teamleden volgens het document "Rollen,
taken en verantwoordelijkheden".
Zorgen voor kwalitatief goed personeel.

hoog
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PCA
Organisatiebeleid

Het Palet en kinderopvangorganisatie NummerEen werken toe naar een
integrale samenwerking als IKC in de toekomstige MFA.

Bij nieuw-of verbouw zorgen voor een toekomstbestendige
onderwijsomgeving
Partnerschap omgeving versterken

gemiddeld

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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18 Meerjarenplanning 2019-2020

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Op onze school verzorgen we reken- en taalonderwijs met afgestemde, activerende en
betekenisvolle instructie en verwerking.

Op onze school is sprake van pedagogisch en educatief partnerschap met ouders.

Op Het Palet werken we toe naar een kind-volg-jezelf-systeem middels een portfolio.

PCA
Personeelsbeleid

Op Het Palet bouwt het team aan een professionele samenwerkingscultuur.

PCA
Organisatiebeleid

Het Palet en kinderopvangorganisatie NummerEen werken toe naar een integrale samenwerking
als IKC in de toekomstige MFA.

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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19 Meerjarenplanning 2020-2021

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Op onze school zijn de taal- en rekendoelen geïntegreerd met het actuele thema.

Op onze school verzorgen we reken- en taalonderwijs met afgestemde, activerende en
betekenisvolle instructie en verwerking.

Op onze school is sprake van pedagogisch en educatief partnerschap met ouders.

Op onze school dragen verschillende leerkrachten samen de verantwoordelijkheid voor alle
kinderen in de unit.

Op onze school wordt gewerkt volgens een doorgaande lijn in onderzoekende en ontwerpende
vaardigheden binnen het thematisch onderwijs.

Op Het Palet werken we toe naar een kind-volg-jezelf-systeem middels een portfolio.

PCA
Onderwijskundig
beleid

Op Het Palet zorgen we voor een veilig pedagogisch klimaat binnen de thuisgroep en de unit.

PCA
Personeelsbeleid

Op Het Palet bouwt het team aan een professionele samenwerkingscultuur.

PCA
Organisatiebeleid

Het Palet en kinderopvangorganisatie NummerEen werken toe naar een integrale samenwerking
als IKC in de toekomstige MFA.

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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20 Meerjarenplanning 2021-2022

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Op onze school zijn de taal- en rekendoelen geïntegreerd met het actuele thema.

Op onze school verzorgen we reken- en taalonderwijs met afgestemde, activerende en
betekenisvolle instructie en verwerking.

Op onze school is sprake van pedagogisch en educatief partnerschap met ouders.

Op onze school dragen verschillende leerkrachten samen de verantwoordelijkheid voor alle
kinderen in de unit.

Op onze school wordt gewerkt volgens een doorgaande lijn in onderzoekende en ontwerpende
vaardigheden binnen het thematisch onderwijs.

Op Het Palet werken we toe naar een kind-volg-jezelf-systeem middels een portfolio.

PCA
Onderwijskundig
beleid

Op Het Palet zorgen we voor een veilig pedagogisch klimaat binnen de thuisgroep en de unit.

PCA
Personeelsbeleid

Op Het Palet bouwt het team aan een professionele samenwerkingscultuur.

PCA
Organisatiebeleid

Het Palet en kinderopvangorganisatie NummerEen werken toe naar een integrale samenwerking
als IKC in de toekomstige MFA.

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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21 Meerjarenplanning 2022-2023

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Op onze school zijn de taal- en rekendoelen geïntegreerd met het actuele thema.

Op onze school verzorgen we reken- en taalonderwijs met afgestemde, activerende en
betekenisvolle instructie en verwerking.

Op onze school is sprake van pedagogisch en educatief partnerschap met ouders.

Op onze school dragen verschillende leerkrachten samen de verantwoordelijkheid voor alle
kinderen in de unit.

Op onze school wordt gewerkt volgens een doorgaande lijn in onderzoekende en ontwerpende
vaardigheden binnen het thematisch onderwijs.

PCA
Onderwijskundig
beleid

Op Het Palet zorgen we voor een veilig pedagogisch klimaat binnen de thuisgroep en de unit.

PCA
Personeelsbeleid

Op Het Palet bouwt het team aan een professionele samenwerkingscultuur.

PCA
Organisatiebeleid

Het Palet en kinderopvangorganisatie NummerEen werken toe naar een integrale samenwerking
als IKC in de toekomstige MFA.

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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Kennisteam Kind in beeld 
 
 
 
Verbeterplan 2019-2020 
 

 
 

Verbeterpunt vanuit Schoolplan 2019-2023 

1. Op onze school is sprake van pedagogisch en educatief partnerschap met ouders. 

• De ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van de leerlingen; 

• School stemt de wederzijdse verantwoordelijkheden met de ouders af; 

• Driehoeksgesprekken borgen en uitbouwen (formulieren, brieven aanpassen). 

• Moet er een formulier voor ouders komen waarop zij hun input kwijt kunnen? 
 

2. Op onze school werken we toe naar een kind-volg-jezelf systeem middels een portfolio 

• Oriëntatie op social portfolio (KK?) of een ander digitaal portfolio (Het huidige 
papieren portfolio wordt aangepast, per kennisteam wordt bekeken wat er in het 
portfolio moet komen. De voortgang moet te volgen zijn, de groei. Er worden vaste 
tabbladen gemaakt die vanaf leerjaar 3 t/m 8 gebruikt worden.) 

• Oriëntatie vervanging rapport.  
 

3. Visieontwikkeling in samenspraak met het team: “Hoe willen wij op Het Palet de 

ontwikkeling van kinderen in beeld brengen?”. (oriëntatie t/m implementatie) 

 
4. Elke groep werkt met een weektaak of werkt op een andere manier aan plannen en 

organiseren.  
 

5. Scholingsbehoeften: Puck Lamers komt tijdens een studiedag voor het hele team voor de 
leerdoelgesprekken. 

 
6. Leerdoelgesprekken uitbouwen en toevoegen aan de kalender en facilitering. 

 

7. Begrippen definiëren: leerdoel, portfolio, kennismakingsgesprek en driehoeksgesprek. 
 

8. Intervisiemoment: video's (van elkaar) en bestaande filmpjes over gesprekken waarover je 
samen in gesprek kunt gaan. 

 

Gewenste doelen en opbrengsten 

 

doel opbrengst 

1. Op onze school is sprake van pedagogisch 
en educatief partnerschap met ouders en kind 
door gebruik te maken van 
driehoeksgesprekken waarin iedereen zijn rol 
vervult. 

 

- In unit 2-3-4 worden 3 keer per jaar 
driehoeksgesprekken gevoerd.  
- In unit 1 wordt minimaal 1 keer per jaar een 
driehoeksgesprek gevoerd. 
- Er worden afspraken gemaakt tussen 



leerkracht – ouders – kind. Dit wordt 
genoteerd in Parnassys. 
- De ontwikkeling wordt met elkaar besproken. 
Leerkracht, ouders en kind hebben allemaal 
een duidelijke inbreng tijdens het gesprek. 
- Het kind licht het eigen leerdoel toe. 
- De evaluaties van het unit-overleg worden in 
het Kennisteam besproken. 

2. Op onze school werken we toe naar een 
kind-volg-jezelf systeem. We hebben middels 
een portfolio het kind in beeld waardoor het 
huidige rapport komt te vervallen. 

- Er is een keuze gemaakt voor een digitaal 
portfolio. 
- Er is een doorgaande lijn in het portfolio 
(dezelfde tabbladen). 
- We bouwen het rapport stapsgewijs af. 

3. We hebben een eenduidige visie op hoe we 
de ontwikkeling van de leerlingen in beeld 
brengen. 

- In het portfolio is per vakgebied duidelijk 
welke inhoud we in het portfolio verwerken, 
zodat we de ontwikkeling van het kind in beeld 
hebben. 

4. Iedere unit werkt aan plannen en 
organiseren.  
 

- Kennisteam en IB hebben samen een 
doorgaande lijn gemaakt op welke manier en 
binnen welk vakgebied we dit doen. Dit wordt 
gecommuniceerd met het team. 
- Er is een doelenblad ontwikkeld. 

5. We werken aan onze vaardigheid om goede 
leerdoelgesprekken te voeren door gebruik te 
maken van een expert.  

- Iedereen neemt deel aan de studiedag met 
Puck Lamers. 
- Tijdens de intervisiemomenten koppelen we 
de beelden aan de theorie die we geleerd 
hebben. 

6. Kinderen zijn eigenaar van het eigen 
leerdoel.  
 

- De kinderen vullen minimaal 2 keer per 
schooljaar een leerdoelblad in.  
- De mentor heeft minimaal 3 keer per 
schooljaar een gesprek met de leerling over 
het leerdoel. 
- De leerdoelen worden gecommuniceerd met 
ouders. 
- We monitoren of de gesprekken hebben 
plaatsgevonden. 

7. We spreken dezelfde taal. 
 

- Kennisteam, unit 3 en IB stellen een 
begrippenlijst op.  
- De begrippenlijst wordt in het DICO 
besproken. 
- De begrippenlijst wordt daarna 
gecommuniceerd in het team. 
- We houden elkaar scherp op de begrippen. 

8. We leren met en van elkaar. - Alle leerkrachten maken per gespreksronde 1 
opname.  
- De beelden worden in de unit besproken.  
Doorgeven aan unit-coördinatoren.  
- We monitoren of de intervisie-momenten 
hebben plaatsgevonden. 

 

 

 



Activiteiten voor het Kennisteam 

Doel 1: 
- Format voor ouders ontwikkelen per gespreksronde.  
- Het Kennisteam stuurt een informatiebrief naar de leerkrachten en maakt duidelijk 

wanneer de inschrijving is geopend. 
- Het Kennisteam stuurt de informatiebrief voor ouders naar Astrid. Astrid stuurt deze 

informatie via Parnassys. 
 
Doel 2: 

- Ouders worden op een goede manier geïnformeerd over de vervanging van het rapport. 
- Het Kennisteam bekijkt welk digitaal portfolio goed bij de visie van de school past. 

 
Doel 3: 

- Er wordt een werkgroep opgericht met mensen uit verschillende kennisteams om het 
portfolio vorm te geven. 

 
Doel 4: 

- IB en Kennisteam zorgen voor een doorgaande lijn binnen de school.  
- Kennisteam ontwikkelt een doelenblad. 

 
Doel 5: 

- Puck Lamers komt een dag verzorgen aan het team. 
 
Doel 6: 

- De weken van de leerdoelgesprekken zijn in de kalender opgenomen.  
- Het Kennisteam stuurt een herinnering. 
- In de unit worden de leerdoelgesprekken geëvalueerd. 
- Het Kennisteam informeert bij de unit-coördinatoren naar de evaluatie.  

 
Doel 7: 

- Begrippen worden uitgewerkt en naar het team gecommuniceerd.  
 
Doel 8: 

- Het Kennisteam stuurt een herinnering, zodat alle leerkrachten de opname maken. 
- We plannen een aantal intervisiemomenten samen met unit-coördinatoren, waar gebruik 

wordt gemaakt van het middel: video.  
- De inhoud van de cursus Leergesprekken wordt gedeeld met het Kennisteam en daarna 

met de rest van het team. 

 

Consequenties organisatie 

- Vaste vergadermomenten in het Kennisteam die zijn opgenomen in de jaarkalender. 
- Extra vergadermomenten in een subgroep van het Kennisteam die in onderling overleg zijn 
afgesproken. 
- Vergadermomenten tijdens studiedagen. 
- Extra vergadermomenten m.b.t. inhoud van het portfolio samen met leerkrachten van andere 
Kennisteams. 

 

 



Gewenste professionalisering 

- Vier leerkrachten hebben in schooljaar 2018-2019 de cursus Leergesprekken gevolgd. We willen 
de inhoud hiervan delen met de rest van het Kennisteam en daarna met de rest van het team. 
- Er komt een scholing van Puck Lamers voor het hele team. 
- We willen van en met elkaar leren (intervisiemomenten). 

 

Betrokkenen bij doelen en opbrengsten 

- Leerkrachten van het Kennisteam. 
- Marloes: ervaring driehoeksgesprekken. 
- Daphne: ervaring driehoeksgesprekken. 
- Leerkrachten van andere Kennisteam m.b.t. samenwerking portfolio. 
- Puck Lamers. 
 

 

Planperiode 

- Begin schooljaar 2019-2020 worden er subgroepen in het Kennisteam gemaakt. 
- De taken worden verdeeld over de subgroepen. 
 

 

Eigenaar per subdoel 

 

Subdoel Eigenaar  

1. Op onze school is sprake van pedagogisch en educatief partnerschap met 
ouders en kind door gebruik te maken van driehoeksgesprekken waarin 
iedereen zijn rol vervult. 
 

 

2. Op onze school werken we toe naar een kind-volg-jezelf systeem. We 
hebben middels een portfolio het kind in beeld waardoor het huidige 
rapport komt te vervallen. 

 

3. We hebben een eenduidige visie op hoe we de ontwikkeling van de 
leerlingen in beeld brengen. 

 

4. Iedere unit werkt aan plannen en organiseren.  
 

 

5. We werken aan onze vaardigheid om goede leerdoelgesprekken te 
voeren door gebruik te maken van een expert.  

 

6. Kinderen zijn eigenaar van het eigen leerdoel.  
 

 

7. We spreken dezelfde taal. 
 

 

8. We leren met en van elkaar.  

  
Coördinator Kennisteam? 
 

 

 



Kosten (Hoeveel?) 

- Puck Lamers: studiedag. Kosten? 

 

Evaluatie in het Kennisteam 

- Tijdens elke vergadering worden de doelen, opbrengsten en taken besproken. 
- Na elke gespreksronde worden de evaluaties van het unit-overleg bekeken. 
- Na de gesprekken monitoren we of de intervisiemomenten hebben plaatsgevonden. 
- Na de reflectiegesprekken monitoren we of de gesprekken hebben plaatsgevonden. 
- Juni 2019 tijdens een vergadering met alle leden van het Kennisteam (terugblik en vooruitblik). 
 

 

Borging van de opbrengsten 

- Er wordt een notulen van de vergadering gemaakt. De belangrijke afspraken worden genoteerd. 
- De bestanden worden opgeslagen in het mapje Kind in beeld. 
- Per vergadering bespreken we hoe het gaat in de units/Kennisteams en belangrijke afspraken 
worden vastgelegd. 
- Einde schooljaar wordt er een evaluatie gemaakt. 
- Einde schooljaar wordt gekeken naar de nieuwe doelen voor het volgende schooljaar. 
 

 



 

Kennisteam Rekenen 
 
 
 
Verbeterplan 2019-2020 
  

 
 

 

Verbeterpunt vanuit Schoolplan 2019-2023 

Op onze school verzorgen we rekenonderwijs met afgestemde, activerende en betekenisvolle 
instructie en verwerking. 

- 1. Leerkrachten creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn; 
- 2. De school zoekt naar mogelijke verklaringen van stagnatie van de ontwikkeling van (een 

groep) leerlingen; 
- 3. De school stelt -op basis van de evaluatie- interventies vast (bij) als dat nodig is; 

 
 

Gewenste doelen en opbrengsten 

 

Doel Opbrengst 

1. De kennis over het EDI (effectieve directe 
instructiemodel) opfrissen. 

1. EDI wordt door leerkrachten ingezet. 
 
1. De zelfstandige werktijd van rekenen wordt 
effectief ingezet. 

2. Leerkrachten hebben kennis van de 1F en 
de 2F/1S doelen en kunnen het juiste aanbod 
voor elk kind bepalen. 

2. Op Het Palet werken we gericht aan de 1F 
en 2F doelen, passend bij de mogelijkheden 
van het kind. 

3. De rekenopbrengsten op Het Palet 
optimaliseren, passend bij de populatie. 

3. Op Het Palet worden passende interventies 
ingezet n.a.v. de evaluaties van lessen en 
toetsresultaten op het gebied van rekenen. 

4. Verbetering van het 
automatiseringsbasisvaardigheden 
 

4. Op Het Palet werken we dagelijks en 
structureel aan de ontwikkeling van de  
automatiseringsvaardigheden. 

  
 

 

 

 

 

 

 



Activiteiten voor het Kennisteam 

Doel 1:  
-EDI  wordt met team gedeeld. 
-Kennisteam maakt richtlijnen van gemiddelde aantal opgaven per les. 
 
Doel 2: 
-IB communiceert 1F, 2F/ 1S referentieniveaus met kennisteam.  
-Kennisteam rekenen communiceert dit naar de desbetreffende units. 
 
Doel 3: 
-IB brengt kennisteam rekenen op de hoogte van de resultaten binnen het vakgebied rekenen.  
-Kennisteam rekenen bekijkt mogelijk acties om rekenopbrengsten te optimaliseren.  
 
Doel 4: 
-Kennisteam rekenen zorgt voor rekenspellen die ingezet gaan worden om extra te oefenen met 
het automatiseren. Deze spellen worden overzichtelijk per drempel in een kast aangeboden. 
-Uitwerken van RekenVerbeterPlan. 
 

 

Consequenties organisatie 

1. Dagelijks aanbod aan kinderen van automatiseren. 
2. Leerkrachten hebben diverse werkvormen paraat wat betreft automatiseren.  
3. Vaste vergadermomenten in het Kennisteam zijn opgenomen in de jaarkalender. 
4. In onderling overleg extra momenten n.a.v. deadline o.i.d.  

 

 

Gewenste professionalisering 

- We willen ons professionaliseren m.b.t. het EDI en referentieniveaus. 
- We willen good practices activiteiten rondom het automatiseren delen binnen het gehele 

team. 
- We willen kennis delen met het team tijdens teamvergaderingen, om zo meer draagvlak te 

krijgen. 
- Opleiding reken coördinator: 

               Opzetten en uitvoeren van een rekenverbeterplan 
 

 

Betrokkenen bij doelen en opbrengsten 

- Leden van het kennisteam. 
- RVP (Martine en Anouk) 
- IB 
- Het hele team m.b.t. inzetten EDI, toepassen van de referentieniveaus, dagelijks aanbod 

van automatiseren.  
 

 

 



Planperiode 

Schooljaar 2019-2020 
 

 

Eigenaar per subdoel 

 

Subdoel Eigenaar 

1. EDI uitprinten en delen met team  

1. EDI toelichten op een teamvergadering  

1. Kennisteam rekenen houdt een week lang 
bij hoeveel opgaven er in 1 les gemaakt 
worden en maken hier een gemiddelde van.  

 

1. Gemiddeldes worden gecommuniceerd met 
het team. 

 

  

2. Kennisteam rekenen bespreekt met IB hoe 
we referentieniveaus bepalen. 

 

2. IB communiceert per leerjaar voor elke kind 
de referentieniveaus 

 

2. Kennisteam en IB presenteren aan het team 
hoe deze referentieniveaus kunnen worden 
ingezet. 

 

  

3. Uitproberen van het adaptief 
onderwijsplatform “Gynzy” (unit 3) 

 

3. IB en kennisteam bekijken na elk 
Citomoment of de vaardigheidsgroei behaald 
is.  

 

3. IB en kennisteam werken tips en adviezen 
uit om vaardigheidsgroei te verbeteren.  

 

3. IB en kennisteam reiken tips en 
handelingsadviezen aan om vaardigheidsgroei 
te verbeteren. 

 

3. Rekenen koppelen aan thema’s van Blink.  

  

4. Database beheren voor bewegingsvormen.  

4. RVP opstellen  

4. Rekenkasten met bijbehorende SLO spellen 
worden samengesteld per drempel 

 

4. Beheren van rekenkasten, zodat deze up to 
date blijven. 

 

 
 

 

 

 

 



Kosten (Hoeveel?) 

Kosten:  
SLO rekenspellen (automatiseren) 
Rekenkasten voor spellen 
Facilitering voor Martine en Anouk i.v.m. opleiding 
 

 

Evaluatie in het Kennisteam 

Tijdens alle overlegmomenten met het Kennisteam koppelt iedereen kort iets terug. 
Eind oktober, eind februari en juni evaluatie alle doelen. 
 

 

Borging van de opbrengsten 

- Er wordt een notulen van iedere vergadering gemaakt waarbij belangrijk afspraken 
genoteerd staan. 

- IB, directie en andere betrokkenen worden op de hoogte gehouden van afspraken. 
 

 



Kennisteam Taal 
 
 
Verbeterplan 2019-2020 
 

 
 

Verbeterpunt vanuit Schoolplan 2019-2023 

Op onze school verzorgen we taalonderwijs met afgestemde, activerende en betekenisvolle 
instructie en verwerking. 

- Leerkrachten creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn; 
- De school zoekt naar mogelijke verklaringen van stagnatie van de ontwikkeling van (een 

groep) leerlingen; 
- De school stelt -op basis van de evaluatie- interventies vast (bij) als dat nodig is; 

  

Gewenste doelen en opbrengsten 

 

doel opbrengst 

1. Integreren taaldoelen m.b.t. luisteren en 
spreken, schrijven en toegepast begrijpend 
lezen binnen thematisch onderwijs voor unit 2 
en 4. 

A. Leerlijn m.b.t. luisteren/ spreken en 
schrijven (stellen) is inzichtelijk gemaakt op 
papier en gekoppeld aan de thema’s van Blink.  
B. Unit 2 en 4 hebben binnen de twee laatste 
Blink-thema’s geëxperimenteerd met deze 
taaldoelen binnen taalateliers en deze 
geëvalueerd. 

2. Het meer betekenisvol maken van 
(spelling)onderwijs door bewegend leren en 
coöperatief leren (o.a. vanuit leerlingenraad). 

A. Inspiratiegids met activiteiten voor 
bewegend en coöperatief leren per 
taaldomein. 
B. Leerkrachten zetten bewegend/ coöperatief 
leren minimaal één keer per week in.  

3. Vaststellen doorgaande lijn begrijpend lezen 
/Nieuwsbegrip. 

A. Leerlijn m.b.t. begrijpend lezen is inzichtelijk 
gemaakt op papier en gekoppeld aan de 
thema’s van Blink.  
B. Unit 2 en 4 hebben binnen de twee laatste 
Blink-thema’s geëxperimenteerd met deze 
taaldoelen binnen taalateliers en deze 
geëvalueerd. 

4. Lezen/leesonderwijs: (aanvankelijk) 
leesmethode gekoppeld aan werken in units. 

Leerkrachten delen de leerlingen in op 
unitniveau n.a.v. kleutertoetsen, 
toetsresultaten AVI en DMT en vanuit 
lesobservaties. 

5. Onderzoek naar geschikte manier voor 
implementatie (en borging) van 
woordenschatonderwijs 
 

A. Leerlijn m.b.t. woordenschatonderwijs is 
inzichtelijk gemaakt op papier en gekoppeld 
aan de thema’s van Blink.  
B. Unit 2 en 4 hebben binnen de twee laatste 
Blink-thema’s geëxperimenteerd met deze 
taaldoelen binnen taalateliers en deze 
geëvalueerd. 

 



Activiteiten voor het Kennisteam 

1A. Contact opnemen met Sanne Menke voor uitleg over opzet voor unit 3, daarna uitwerking 
leerlijn luisteren/ spreken en schrijven (stellen) door KT. 
1B. Informeren unit 2 en 4 over doel leerlijn en vertaling naar taalateliers. 
2A/B. Samenstellen inspiratiegids en toelichten in de units. 
3A. Contact opnemen met collega voor uitleg over opzet voor unit 3, daarna uitwerking leerlijn 
begrijpend lezen door KT. 
3B. Informeren unit 2 en 4 over doel leerlijn en vertaling naar taalateliers. 
4. In overleg met IB: monitoren resultaten kleutertoetsen en toetsresultaten AVI en DMT; 
bevindingen afstemmen op leesonderwijs in units.   
5A. Contact opnemen met collega voor uitleg over opzet voor unit 3, daarna uitwerking leerlijn 
woordenschatonderwijs door KT. 
5B. Informeren unit 2 en 4 over doel leerlijn en vertaling naar taalateliers. 

 

Consequenties organisatie 

1, 3 en 5: 
- Voorbeelden van en ideeën over bovengenoemde activiteiten aanbieden op teamniveau of 
binnen een unit, o.a. gekoppeld aan voorbereiding thema’s Blink. 
- Klassen(unit)bezoeken n.a.v. vooraf bepaalde kijkwijzer en professioneel overleg hierover. 
2:  
- Momenten van bewegend leren en coöperatieve werkvormen opnemen in weekrooster. 
4:  
- Vastleggen IB- en KT-overleg n.a.v. resultaten kleutertoetsen en toetsresultaten AVI en DMT  
- Stimuleren boek- en leespromotie: event. inschakelen DC / Openbare Bibl. 
- Contactperso(o)n(en) met Openbare Bibliotheek 

 

Gewenste professionalisering 

1. Observaties tijdens taalblok in unit 3. 
2. Scholing/cursus bewegend leren (facultatief) 
3. Scholing/cursus m.b.t. effectieve inzet begrijpend lezen/Nieuwsbegrip. 
4. Contact met andere scholen (KempenKind / vanuit opleiding Taalcoördinator / CPS-scholen / …)  
5. Observaties tijdens taalblok in unit NT2  
 
Algemeen: literatuur bijhouden 
 
Aandachtspunten: 
- Uitwisseling good practices (o.a. om middengroep en sterkere lln meer uit te dagen). 
- Teamscholing om taal breder te integreren in ons onderwijs volgens bovengenoemde doelen 
(‘20-’21). 

 

Betrokkenen bij doelen en opbrengsten 

1. KT, Unit 2, 3 en 4 (+ IB) 
2. KT, Unit 2, 3 en 4 
3. KT, Unit 2, 3 en 4 (+ IB) 
4. KT, IB, OA, Units 
5. KT, Unit NT2, Unit 2, 3 en 4 (+ IB) 

 



Planperiode 

1. Leerlijn klaar in april 2020; experimenteren in mei/ juni 2020. 
2. Inspiratiegids klaar in dec. 2019 / Bewegend en coöperatief leren in planning opnemen: 2e helft 
schooljr. ‘19-’20. 
3. Leerlijn klaar in april 2020; experimenteren in mei/ juni 2020. 
4. Intensiveren overleg KT/IB m.i.v. begin schooljaar ’19-’20.  
5. Leerlijn klaar in april 2020; experimenteren in mei/ juni 2020. 
 

 

Eigenaar bij subdoel 

1A. Contact opnemen met Sanne Menke voor uitleg over opzet voor unit 3, daarna uitwerking 
leerlijn luisteren/ spreken en schrijven (stellen) door KT. 
1B. Informeren unit 2 en 4 over doel leerlijn en vertaling naar taalateliers. 
2A/B. Samenstellen inspiratiegids en toelichten in de units. 
3A. Contact opnemen met collega voor uitleg over opzet voor unit 3, daarna uitwerking leerlijn 
begrijpend lezen door KT. 
3B. Informeren unit 2 en 4 over doel leerlijn en vertaling naar taalateliers. 
4. In overleg met IB: monitoren resultaten kleutertoetsen en toetsresultaten AVI en DMT; 
bevindingen afstemmen op leesonderwijs in units.   
5A. Contact opnemen met collega voor uitleg over opzet voor unit 3, daarna uitwerking leerlijn 
woordenschatonderwijs door KT. 
5B. Informeren unit 2 en 4 over doel leerlijn en vertaling naar taalateliers. 
 

Subdoel Eigenaar 

1A.  Stella, Thijs, Fieke 

1B. Stella, Thijs, Fieke 

2A. Adriënne, Thijs 

2B. Adriënne, Thijs 

3A. Elly, Laura, Philip 

3B. Elly, Laura, Philip 

4. Philip, Laura 

5A. Kiet, Marij, Céline 

5B. Kiet, Marij, Céline 

  

  
 

 

Kosten (Hoeveel?) 

Nader te bepalen 

 

Evaluatie in het Kennisteam 

Start schooljaar : augustus 2019 
Tussenevaluatie:  januari/februari 2020  
Eindevaluatie:   mei/juni 2020 

 

 



Borging van de opbrengsten 

In Teams / Kennisteams / Kennisteam Taal 
In document WMK 
Tijdens jaarlijkse presentatie highlights en opbrengsten per unit. 

 



 

Kennisteam SEO 
 
 
 
Verbeterplan 2019-2020 
 
 

 
 

Verbeterpunt vanuit Schoolplan 2019-2023 

Niet van toepassing. 
 

 

Gewenste doelen en opbrengsten 

 

Doel Opbrengst 

1. Leerkrachten van Het Palet maken gebruik 
van het instrument Zien! om de sociaal 
emotionele ontwikkeling van de kinderen in 
kaart te brengen.  
 

1. Eén keer per jaar wordt Zien! Afgenomen en 
worden de gegevens gebruikt voor het 
opstellen en uitvoeren van het groepsplan. 

2. Het Palet hanteert een doorgaande lijn SEO. 2. Op het einde van het schooljaar is een 
methodiek gekozen die ondersteunend is aan 
de doorgaande lijn SEO op Het Palet. 
 

3. Het Palet hanteert een doorgaande lijn 
mediawijsheid. 

3. Op het einde van het schooljaar is er een 
doorgaande lijn mediawijsheid beschreven. 
 

4. Het Palet hanteert een doorgaande lijn SE 
(indien mogelijk geïntegreerd in Blink!). 

4. Een herziene lijn SEO waarin Blink! is 
meegenomen. 
 

5. Op Het Palet werken alle groepen 
gestructureerd samen. 

5. Een concreet plan waarbij zichtbaar is hoe 
samenwerking gerealiseerd wordt.  
 

6. ‘Pedagogisch perspectief Het Palet’ wordt 
door alle betrokkenen uitgedragen en 
nageleefd.  

6. Er is een pedagogisch perspectief waar het 
team gedurende het schooljaar naar toe 
gewerkt heeft en dat draagt en naleeft.  
 

7. Op Het Palet wordt aandacht besteed aan 
de katholieke feestdagen zoals Kerst en Pasen. 

7. Voor iedere unit is een passend verhaal 
m.b.t. Kerst en Pasen dat verteld of 
voorgelezen wordt door de leerkracht.  
 

 
 

 

 

 



Activiteiten voor het Kennisteam 

Doel 1: 
- In samenspraak met IB nieuwe wijze afname/gebruik van opbrengsten uitwerken. 
- Tijdens studiemoment afname nieuwe wijze toelichten. 
- Per unit begeleiden bij het gebruiken van de opbrengsten.  

Doel 2: 
- Oriënteren op methodieken SEO en leerlijn SEO. 
- Uitproberen van een selectie methodieken. 
- Keuze maken en lijn vastleggen. 

Doel 3: 
- Oriënteren op lijn mediawijsheid. 
- Uitwerken lijn mediawijsheid op Het Palet. 

Doel 4: 
- Oriënteren op aspect SE in Blink! 
- Lijn SE terugpakken eventueel bijstellen en in jaarprogramma van alle units opnemen. 

Doel 5: 
- In gesprek met collega’s over mogelijke samenwerking. 
- Concrete afspraken m.b.t. samenwerking vastleggen en borgen. 

Doel 6: 
- Het kennisteam ondersteunt en werkt actief mee aan het implementeren en uitdragen van 

het pedagogisch perspectief. 
Doel 7: 

- Voor iedere unit een passend verhaal voor Kerst en Pasen zoeken. 
- In iedere unit toelichten en belang benadrukken.  

 

 

Consequenties organisatie 

- Vaste vergadermomenten in het Kennisteam zijn opgenomen in de jaarkalender. 
- In onderling overleg extra momenten n.a.v. deadline o.i.d.  

 

 

Gewenste professionalisering 

- We willen ons professionaliseren in de leerlijn SEO en de inzet daarvan. 
- Yvonne wil zich professionaliseren m.b.t. mediawijsheid. 
- We willen intervisie inzetten ten bate van het pedagogisch perspectief. 

 

 

Betrokkenen bij doelen en opbrengsten 

- Leden van het kennisteam. 
- Daphne en Jolanda voor pedagogisch perspectief. 
- Jolanda voor afname Zien! 
- Eventueel Sanne M. voor lijn SE. 
- Het hele team m.b.t. schoolbreed samenwerkingsplan, pedagogisch perspectief, leerlijn 

SEO, SE en mediawijsheid. 
 

 



Planperiode 

Doel 1: Oktober 2019 
Doel 2: Oriëntatie t/m oktober 2019, uitproberen nov 2019 – apr 2020, keuze mei 2020. 
Doel 3: December 2019? 
Doel 4: December 2019 
Doel 5: t/m oktober 2019 oriënteren en plan maken, nov 2019 t/m juni 2020 implementeren en 
concretiseren 
Doel 6: schooljaar 2019-2020 
Doel 7: t/m oktober 2019 oriënteren, keuze maken. December 2019 implementeren 
 

 

Eigenaar per subdoel 

 

Subdoel Eigenaar 

Doel 1: Zien! Henrieke 

Doel 2: SEO Amy, Margriet en Henrieke 

Doel 3: Mediawijsheid Yvonne 

Doel 4: SE Claudie en Lisanne 

Doel 5: Samenwerking Mieke en Henrieke 

Doel 6: Pedagogisch perspectief Henrieke 

Doel 7: Kerst en Pasen Lisanne 
 

 

Kosten (Hoeveel?) 

Eventueel kosten voor aanschaf nieuwe methodiek SEO 
 

 

Evaluatie in het Kennisteam 

Tijdens alle overlegmomenten met het Kennisteam koppelt iedereen kort iets terug. 
Eind oktober, eind februari en juni evaluatie alle doelen. 
 

 

Borging van de opbrengsten 

- Er wordt een notulen van iedere vergadering gemaakt waarbij belangrijk afspraken 
genoteerd staan. 

- IB, directie en andere betrokkenen worden op de hoogte gehouden van afspraken. 
- Inzetten intervisie voor borgen lijn SEO en pedagogisch perspectief.  

 

 



 

Kennisteam O&O 
 
 
 
Verbeterplan 2019-2020 
  

 
 

 

Verbeterpunt vanuit Schoolplan 2019-2023 

1. Op onze school wordt gewerkt volgens een doorgaande lijn in onderzoekende en 
ontwerpende vaardigheden binnen het thematisch onderwijs. 

 

 

Gewenste doelen en opbrengsten 

 

Doelen Opbrengsten 

1. Op onze school worden bij ieder 
thema (van Blink/ Kleuterlab) de 
vaardigheden m.b.t. 
onderzoeksactiviteiten en 
ontwerpende activiteiten die deze 
periode centraal staan vastgelegd. 

• Er is een overzicht per leerjaar van 
welke vaardigheden passend zijn bij de 
leeftijd van de kinderen. 

• Kinderen kunnen m.b.v. 
vaardigheidskaarten Blink hun 
ontwikkeling in onderzoek en ontwerp 
in kaart brengen. 

• Deze ontwikkeling is terug te zien in 
een eindproduct: werkstuk, 
presentatie enz. 

• Procesgerichte didactiek is herkenbaar 
in alle groepen. 

• Kinderen kunnen deze 
vaardigheidskaarten en producten 
onderbrengen in hun eigen portfolio. 

2. Bij ieder thema van Kleuterlab/ Blink 
wordt structureel verdieping 
aangebracht door te werken vanuit 
leerlijnen/ SLO doelen cultuur& 
techniek.  

• In elke Unit is er een overzicht van een 
2-jaarlijkse cyclus (thema’s), waarin 
alle disciplines en leerlijnen cultuur& 
techniek structureel verwerkt zijn. 

 

3. Kinderen van Het Palet gaan actief 
deelnemen aan technische-/ 
Brainportactiviteiten. 

• Binnen het schooljaar wordt vooraf 
gekeken welke thema’s geschikt zijn 
om techniek te integreren. 

• Techniek komt structureel terug in het 
aanbod van een schooljaar. 

• Inzet techniekcoaches, techniektorens, 
excursies naar bedrijven, musea en 
eventueel een bezoek aan de 



praktijkklassen van het PiusX zijn 
activiteiten die in iedere groep 
herkenbaar zijn. 

• Aandacht voor de 3 O’s: 
onderzoekend, ontwerpend en 
ondernemend leren. Ook 
internationalisering krijgt hierbij 
aandacht. 

4. Educatieve excursies worden 
structureel gekoppeld aan Kleuterlab/ 
Blink thema. 
 

• Kinderen verbinden en versterken 
geleerde kennis en ervaringen met de 
wereld om hen heen. 

• Vanuit de rijksgelden cultuur wordt in 
het begin van het schooljaar een 
educatief excursieplan opgesteld, 
passend bij de geplande thema’s. 
 

5. Culturele kaart versterkt structureel 
het onderwijsaanbod. 

 

• Bij de planning van elk thema wordt in 
de eigen Unit gekeken naar de 
Culturele kaart. Ouders die expertise 
hebben op een bepaald gebied 
worden actief benaderd.  

• Kinderen leren van 
ervaringsdeskundigen, het 
onderwijsaanbod verrijkt hierdoor. 
 

6. Op onze school borgen we de leerlijn 
muziek m.b.v. de regeling 
Muziekimpuls.  

       Ook het buitenschools aanbod 
       muziek wordt gecontinueerd. 
 
 
 
 
     
 
       Op onze school borgen we de               
       de leerlijn ‘drama.’ 

 

• In alle Units wordt het komend 
schooljaar een passende muzikale 
leerlijn aangeboden aan de kinderen. 

• O.l.v. Art4U& docenten van Kunst 
Adelt worden zowel leerlingen als 
leerkrachten gecoacht op muzikaal 
gebied. 

• Na school kunnen de kinderen gebruik 
maken van het muzikaal aanbod: 
gitaar, drums, piano, blokfluit, 
blazersklas. 

• In Unit 3& 4 wordt een impuls ‘drama’ 
gegeven m.b.v. een expert (o.a. uit 
CMK-gelden). 

7. We werken aan onze vaardigheid om 
het proces van onderzoekend- en 
ontwerpend leren optimaal te kunnen 
begeleiden in de klas. We maken 
hierbij gebruik van experts. 

• Ieder teamlid neemt deel aan de 
bijeenkomsten met Robin Brugman ( 
Blink) of Inge Schilders (Kleuterlab.) 

• Door in de Unit samen te werken aan 
de planning en inhoud van een thema, 
kunnen leerkrachten elkaar inspireren 
en motiveren. 

• Leden van het kennisteam zijn binnen 
hun eigen Unit inzetbaar als critical 
friend.  

8. Rollen en verantwoordelijkheden zijn 
duidelijk binnen het kennisteam (ook 

• Teamleden weten bij welke persoon 
ze terecht kunnen met vragen.  



i.s.m. andere kennisteams) en 
leerkrachten maken gebruik van de 
expertise van leden van het 
kennisteam. 

 

• Kinderen weten bij welke leerkrachten 
van het kennisteam ze met specifieke 
vragen terecht kunnen. 

 

 

Activiteiten voor het Kennisteam 

Doel 1: 
- Samen met Robin Brugman& Inge Schilders en leden kennisteam onderzoeken we welke 
vaardigheden passend zijn in welke leeftijdsfasen. Methode Blink/ Kleuterlab hierbij gebruiken. 
-  Tijdens teamscholing vaardigheidskaarten bij teamleden introduceren en zorgen voor een 
toepassing in de Units. 
- Met kennisteam onderzoeken hoe je procesgerichte didactiek vastlegt en hoe je dat verwerkt in 
een portfolio. Hierbij blijven afstemmen met kennisteam ‘Kind in beeld.’ 
-Contact leggen met het kennisteam Kind in Beeld i.v.m. portfoliogedeelte. 
-Sanne M. en Sanne C. zijn aanspreekpunten voor collega’s (Blink-experts.) Zij verdiepen zich in de 
vaardigheden die horen bij onderzoekend en ontwerpend leren. 
 
Doel 2: 
-De SLO -doelen cultuur en techniek worden in een handzaam formaat vormgegeven en gebruikt 
bij het maken van de themaplanning in de Units. 
- Begin van dit schooljaar (vóór 1 sept.) is het jaarplan qua thema’s voor schooljaar 2019-2020 
duidelijk in elke Unit. 
-ICC-ers bekijken het jaarplan m.b.t. alle disciplines cultuur. 
-Format planning thema’s updaten voor alle Units. 
-Opleiding Cultuurbegeleider (Chantal), opleiding Click Cultuur (Alby) helpen bij het opstellen van 
een plan voor deze doelen. 
 
Doel 3: 
-In jaarplan thema’s arceren die uitnodigen om techniek te integreren. 
-Coördinator techniek (Chris/Mart) zoeken begin van het jaar contact met techniekcoaches/ Pius 
X/ techniekcoaches/ KBP en andere bedrijven. Zo worden de activiteiten in een jaarplan geborgd. 
-Coördinatoren techniek nemen deel aan o.a. Brainportactiviteiten om op de hoogte te blijven van 
nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de 3 O’s en internationalisering. 
 
Doel 4: 
-N.a.v. het jaarplan van Blink/ Kleuterlab worden leerkrachten begin van het jaar uitgenodigd om 
mee te denken over een educatieve excursie per Unit. 
-Deze wensen worden voor 30 september geïnventariseerd door het kennisteam. Er wordt een 
excursieplan opgesteld. 
 
Doel 5: 
-Per Unit wordt de bestaande Culturele kaart geactualiseerd. 
-Bij het maken van de themaplanning wordt de Culturele kaart per Unit structureel gebruikt. 
Ouders worden actief benaderd (kan ook via Social Schools.) 
 
Doel 6: 
-N.a.v. de evaluatie Muziekimpuls 2018-2019 is een nieuw muzikaal plan opgesteld i.s.m. de 
voorzitter van Kunst Adelt en Dave en Patrick van Art4U. 
-Komend schooljaar worden in groep 7 Keyboardlessen (Muziekimpuls) actief gekoppeld aan het 



naschoolse aanbod van Mattie Huijts. 
De Ukelelelessen worden actief gekoppeld aan het naschoolse aanbod van Johan Hakkens. 
-De lessen Muziekimpuls krijgen komend jaar in de groepen 1,2& 3 een andere insteek. In het 
begin zullen docenten van Art4U de lessen leiden. Samen met de leerkrachten werken de 
docenten van Art4U toe naar lessen die door leerkrachten gegeven worden en waar de Art4U 
docent coacht. 
-Blazersklas afstemming met Hanneke van Dongen (Kunst Adelt.) 
-Ukeleleles personeel 1x per maand onderhoudsles.  
-Drama wordt vanuit Muziekimpuls in groep 8 ingezet (groepsvorming+ eerste hulp bij musicals.) 
-Kennisteam onderzoekt vanuit CMK gelden de mogelijkheden van een impuls ‘drama’ in groep 
5,6,7. 
-Keyboards komen structureel in 4 lokalen. De leerkrachten die de Keyboards in de klas hebben, 
gebruiken deze. 
   
Doel 7: 
-Contacten leggen met Robin Brugman en Inge Schilders i.v.m. scholing. 
-Contacten VCPO 
-Tussentijds evalueren met team en kennisteam. 
 
Doel 8: 
-Overzicht van rollen en verantwoordelijkheden is gemaakt en is vastgelegd. 
-Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen subdoelen.  
 

 

 

Consequenties organisatie 

-Vaste vergadermomenten met het kennisteam zijn opgenomen in de jaarkalender ( op 
studiedagen.) Het kennisteam komt dan met alle leden bij elkaar. 
-Extra vergadermomenten in een subgroep van het kennisteam worden ingepland in weken dat er 
Kennisteam in het jaarplan staat opgenomen. Degene wiens naam geel gearceerd is, neemt de 
verantwoordelijkheid over het tijdig inplannen van deze momenten. 
Blink: Sanne Menke/ Sanne Coolen 
Cultuur: Henny/ Alby/ Chantal (Monique, Louise, Yvon B. als het om specialistische kennis gaat.) 
Techniek: Chris/ Mart 
-Extra vergadermomenten m.b.t. de inhoud van het portfolio met het kennisteam Kind in beeld. 

 

Gewenste professionalisering 

• 4 studiemiddagen o.l.v. Robin Brugman 

• 1 studiemiddag Kleuterlab 

• Chantal opleiding Cultuurbegeleider 

• Alby opleiding Click Cultuur 
 

 

Betrokkenen bij doelen en opbrengsten 

-(Vak)leerkrachten Kennisteam 
-Hanneke van Dongen Kunst Adelt 
-Leerkrachten Muziekimpuls (Art4U) 



-Cultuurplaza de Kempen: Inez Swinkels 
-Directie: Gerard 
-Contacten VCPO 
-Techniekcoaches/ bedrijven/ Brainport 
-Robin Brugman/ Inge Schilders 
-Leerkrachten van andere kennisteams 
 

 

 

Planperiode 

Nader te bepalen 1e vergadering Kennisteam. 
 

 

Eigenaar per subdoel 

 

Subdoel Eigenaar 

Contact Robin Brugman: Sanne Menke/ Sanne Coolen (1e gesprek sluit 
Chantal aan) 

Contact Inge Schilders: Chantal 

Overige subdoelen bij doel 1: Sanne M/ Sanne C. 

Subdoelen bij doel 2: Chantal/ Alby/ Henny  

Subdoelen bij doel 3: 
Leerlijn techniek 

Chris/ Mart 

Subdoelen bij doel 4: Chris/ Mart 

Subdoelen bij doel 5: Chantal 

Subdoelen bij doel 6: Alby (1 t/m 4) 
Henny (5 t/m8) 

Subdoelen bij doel 7: Chantal, Gerard 

Subdoelen bij doel 8: allen 

Contact Cultuurplaza: Chantal 

Financiering Chantal 

 
 

 

Kosten (Hoeveel?) 

Financiering: 
Muziekimpuls 
CMK-gelden 
Rijksgelden cultuur (excursies n.t.b. en extra voorstelling) 
 

 

Evaluatie in het Kennisteam 

 
 

 



Borging van de opbrengsten 

 
 

 



 

Directie/IB 
 
 
 
Verbeterplan 2019-2020 
  

 
 

 

Verbeterpunt vanuit Schoolplan 2019-2023 

 
 

 

Gewenste doelen en opbrengsten 

 

Doelen Opbrengsten 

Rekenen 
- Een vaste plaats voor Numicon in het 

basisaanbod. 
 

- Update rekenprotocol op basis van 
ontwikkelingen in unit 3. 
 

- Gepersonaliseerde en flexibele 
instructie verder uitbouwen met extra 
focus op de sterke leerling.  

 
- Leerlingen in de C-stroom maken 

structureel gebruik van Numicon. 
- Het rekenprotocol is een up to date 

werkdocument voor IB en 
leerkrachten.  

 
- Alle kinderen krijgen structureel 

instructie en opdrachten passend bij 
hun niveau. 

 

Taal 
- PI-Spello opnemen voor zwakke 

spellers in het basisaanbod. 
- Gepersonaliseerde en flexibele 

instructie verder uitbouwen met extra 
focus op de sterke leerling. 

- Doelgerichter toetsen in groep 3, m.n. 
bij het technisch lezen.  

 
- Leerlingen in de C-stroom maken 

structureel gebruik van PI-Spello.  
- Alle kinderen krijgen structureel 

instructie en opdrachten passend bij 
hun niveau. 

- IB en leerkrachten van groep 3 
stemmen af welke toetsen wel/ niet 
noodzakelijk zijn.  

Onderzoekend en ontdekkend leren 
- Monitoren of SLO-doelen binnen het 

wereldoriënterende deel van het 
thematisch onderwijs behaald 
worden. 

 
- Ons thematisch onderwijs is dekkend 

voor de wereldoriënterende SLO-
doelen. 

SEO 
- Leerkrachten stemmen hun handelen 

af op de sociaal-emotionele behoeften 
van kinderen.  

 
- Opbrengsten uit ZIEN en 

SOCIOMATRIX leiden tot een sociaal-



emotioneel groepsplan dat leidend is 
voor het handelen van de leerkracht. 

KIB 
- IB/ directie monitort behoefte van 

leerkrachten bij het vaardig worden in 
het voeren van reflectie-, leerdoel-, en 
driehoeksgesprekken. 

 
- Leerkrachten ontvangen passende 

scholing aansluitend bij hun behoeften 
in het voeren van reflectie-, leerdoel-, 
en driehoeksgesprekken. 

 
 

 

  



Activiteiten voor IB/directie 

Rekenen 
- Zorgen voor voldoende Numicon en instructie aan leerkrachten. (IB vraag Anne-Marie 

Willems van CPO om een workshop te verzorgen) 
- IB bespreekt instructie en aanbod tijdens de leerjaarbespreking en legt voorafgaand aan 

de leerjaarbespreking groepsbezoeken af. 
- IB stemt stemmen met rekencoördinatoren visitatie van collega’s af. 
- IB herschrijft het rekenprotocol en informeert het team tijdens 2 studiedagen. 

 
Taal 

- IB stemt met Chris en Claudie (hebben opleiding PI-Spello) instructie af aan leerkrachten 
tijdens studiedag. 

 
Onderzoekend en ontdekkend leren 

- Eén van de IB-ers participeert actief binnen KT Kind in beeld zodat helder wordt hoe we 
wereldoriënterende opbrengsten willen meten en vastleggen en slaat actief een brug 
tussen KT KIB en KT O&O.  

SEO 
- IB bespreekt met de KT-coördinator hoe het team geschoold moet worden in het 

analyseren van gegevens uit ZIEN en SOCIOMATRIX.  
- IB bespreekt tijdens de leerjaarbespreking de gemaakte groepsplannen op basis van ZIEN 

en SOCIOMATRIX.  
KIB 

- IB en coördinator KIB bepalen samen welke scholing nodig is nadat de coördinator de 
behoeften van leerkrachten in kaart heeft gebracht. 
 

 

Consequenties organisatie 

Rekenen 
- Aangepaste leerjaarbespreking en afstemming met rekencoördinatoren. 

 
Taal 

- Aangepast toetsrooster groep 3. 
- IB bespreekt instructie en aanbod tijdens de leerjaarbespreking en legt voorafgaand aan 

de leerjaarbespreking groepsbezoeken af. 
 
SEO 

- Extra ronde leerjaarbespreking gericht op het sociaal-emotionele groepsplan. 
 

 

 

Gewenste professionalisering 

Rekenen 
- Rekenprotocol op agenda tijdens 2 studiedagen in schooljaar 2019-2020. 
- Workshop Numicon door CPO.  

 
SEO 



- IB en KT-coördinator verzorgen een workshop voor het team over het interpreteren van 
gegevens uit ZIEN en SOCIOMATRIX en de vertaling naar leerkrachthandelen.  

 
KIB 

- Studiedag Onderwijs Maak Je Samen in het voeren van reflectie-, leerdoel-, en 
driehoeksgesprekken. 

 

 

Betrokkenen bij doelen en opbrengsten 

IB, directie, CPO, KT-coördinatoren + leden, reken- en taalcoördinatoren en team. 
 

 

Planperiode 

Schooljaar 2019-2020 
 

 

Kosten (Hoeveel?) 

- Workshop CPO: 150,-- 
- Studiedag Onderwijs Maak Je Samen: 3300,-- 
- Numicon: 500,-- (groep 3 t/m 6) 

 

 

Borging van de opbrengsten 

Januari en juni evaluatie en borging opbrengsten. 
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