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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Basisschool 't Palet

Voorwoord
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Contactgegevens

Basisschool 't Palet
Steen- en Stokstraat 2
5473RN Heeswijk-Dinther

 0413296377
 http://www.paletdinther.nl
 info@paletdinther.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Sarah Bergsen info@paletdinther.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

289

2019-2020

Schoolbestuur

Stichting Kathol. Prim. Onderwijs Novum
Aantal scholen: 6
Aantal leerlingen: 1.225
 http://www.skpo-novum.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO 3006.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Kernwoorden

Kennis

WelbevindenVerbondenheid

Maatschappij Doelgericht

Missie en visie

Missie en Visie van Basisschool ’t Palet 

We vragen ons op basisschool ’t Palet voortdurend af hoe we kinderen kunnen voorbereiden op de 
toekomst zodat ze vaardig, aardig en waardig deel kunnen nemen aan een steeds veranderende 
samenleving. Een uitdagende opdracht die we graag aannemen.

Onze missie

Op ’t Palet komen alle kinderen uit de verf. 

Onze visie 

Basisschool ’t Palet staat voor onderwijs dat past in deze tijd. Onze school wil een afspiegeling zijn van 
de maatschappij. Er wordt geleerd vanuit doelen en rekening gehouden met diversiteit en talenten. We 
hebben aandacht voor relatie en authenticiteit, wat leidt tot verbondenheid en respect. Kinderen en 
leerkrachten nemen een onderzoekende houding aan. We werken met elkaar aan persoonlijkheid, 
kennis en vaardigheden die horen bij de 21e eeuw. 

Om onze visie werkelijkheid te laten worden werken we vanuit een veilig pedagogisch klimaat. Het 
inzetten van de primaire onderwijsbehoeften: relatie, autonomie, ontwikkeling en competentie zit in 
ons DNA. We zetten in op de ontwikkeling van een goed zelfbeeld. Respect voor jezelf en de ander 
brengt welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid met de mensen en wereld om ons heen. Dat uit 
zich op ‘t Palet in het geven van complimenten, respect voor elkaar en het fijn hebben. 

Ons didactisch aanbod past in deze tijd en anticipeert op de toekomst. We bieden betekenisvol en 
resultaatgericht onderwijs. Het “palet” van kinderen moet rijk uitgerust zijn om kleur te geven aan hun 
ontwikkeling. We geven onderwijs in samenhang. Leerlijnen vormen het uitgangspunt voor vakken als 
taal, lezen, rekenen, engels, wereldoriëntatie, techniek en deze vakken vormen de basis. We maken 
gebruik van methodes als leidraad en leren van de actualiteit. Vaardigheden zoals samenwerken, 
onderzoeken, mediawijsheid, informatieverwerking, oplossingsgericht en creatief denken worden 
verworven en toegepast. Met deze vaardigheden willen we het kind leren greep te krijgen en te houden 
op het eigen leerproces. Leerkracht en leerling bepalen samen op welke wijze doelen behaald worden 
en nemen daarbij wisselende rollen aan. 

De betrokkenheid van de school bij de maatschappij vinden we van betekenis voor de ontwikkeling van 
de kinderen tot zelfbewuste wereldburgers. We treden de omgeving met een open houding tegemoet 
en werken samen met partners waarmee we ons onderwijs kunnen verrijken. Ook al is ‘t Palet van 
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oorsprong een katholieke school, kinderen van elke levensovertuiging zijn er welkom, want wij willen 
een afspiegeling zijn van de maatschappij. Door aandacht voor natuur, duurzaamheid, geluk, 
gezondheid en oog voor de nabije omgeving en de wereld, leren we leerlingen besef te ontwikkelen 
voor waarden en normen. We leren leerlingen een kritische houding aan te nemen en helpen hen 
keuzes te maken in een wereld waar de hoeveelheid informatie en de verspreiding ervan met grote 
snelheid toeneemt. 

Ouders zien we als belangrijkste partners in opvoeding en onderwijs. Samen met ouders en leerlingen 
werken we aan persoonsvorming, talentontwikkeling, kennis en vaardigheden. Onderwijs en opvoeding 
zijn in onze ogen een ononderbroken en gezamenlijk proces. Afstemming tussen ouders en school is 
noodzakelijk. Wij vragen van ouders een actieve, samenwerkende houding om gezamenlijke doelen te 
bereiken. 

Tot slot… In onze visie hebben we onze kijk op onderwijs en ontwikkeling voor de komende jaren 
vastgelegd. Onderwijs is nooit af. Dat betekent dat we alert blijven en ons onderwijs voortdurend met 
een open blik en kritische houding volgen en bijstellen. Vanuit deze visie gaan we onderwijs concreet 
vormgeven. We staan open voor ideeën en willen graag samen kleur geven aan onderwijs op ’t Palet. 

Prioriteiten

’t Palet is een professionele onderwijsorganisatie die zich ten doel stelt dat alle leerlingen zich zo 
optimaal mogelijk ontwikkelen. Wij zijn ervan overtuigd dat kwalitatief goed onderwijs begint bij heel 
goede leerkrachten, die zowel in staat zijn om een veilige doch stimulerend pedagogisch klimaat te 
creëren als heel goed kunnen lesgeven. De komende schooljaren heeft ’t Palet de volgende ambities:

1. Geletterdheid en gecijferdheid: blijvende focus op de basis, namelijk uitstekend taal- en 
rekenonderwijs.

2. Algemene ontwikkeling: wij investeren veel in algemene kennis over de wereld en dompelen 
onze leerlingen onder in een diversiteit aan interessante thema’s. Hiermee neemt hun 
woordenschat en kennis snel toe, waardoor ze de wereld om zich heen steeds beter kunnen 
begrijpen. 

3. Expliciete directe instructie: we hanteren onderwijswetenschappelijk stevig gefundeerde 
didactische principes, zodat de kans op succes in het leerproces voor alle leerlingen wordt 
geoptimaliseerd.

4. Communicatie: wij zetten in op een sterke verbinding met de (lokale) gemeenschap en met de 
ouders/verzorgers van onze leerlingen.It takes a village to raise a child!

Identiteit

Vanuit onze katholieke traditie willen wij leerlingen kernwaarden als hoop, optimisme en er willen zijn 
voor de ander voorleven en laten ervaren. Het gaat niet alleen om het scheppen van waarden, maar 
vooral om het delen van waarden. Op deze manier maken wij zichtbaar wat ons drijft en waarin wij 
geloven. Daarbij bieden wij ruimte aan mensen met andere levensbeschouwelijke achtergronden. In 
een multiculturele samenleving is het belangrijk dat leerlingen leren om respect te hebben voor andere 
(godsdienstige en levensbeschouwelijke) opvattingen. Wij streven ernaar om leerlingen op te voeden 
tot sociale mensen. Wij geloven in elkaar en mét elkaar. Leerlingen op onze school leren respect te 
hebben voor het unieke van iedere mens. Daarnaast leren ze respectvol omgaan met de wereld om hen 
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heen. Leerlingen leren om voor zichzelf op te komen en een eigen mening te vormen. En ze leren om 
samen te werken en rekening te houden met anderen. 
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Onze school telt iets minder dan 300 leerlingen. Deze kinderen zijn dit schooljaar verdeeld over 12 
groepen: twee kleutergroepen 0-1-2, een groep 2-3, een groep 3, een groep 4, een groep 4-5, een groep 
5-6 en een groep 6, twee groepen 7 en twee groepen 8.  De kwaliteit van de school hangt sterk af van de 
mensen die er werken. Op ’t Palet werken we met een gemotiveerd, betrokken en goed gekwalificeerd 
team.

De maatschappij en het onderwijs zijn voortdurend in beweging. Dat vraagt om een dynamisch team 
dat zich blijft ontwikkelen. Alle leerkrachten werken aan hun ontwikkeling. Dat doen zij individueel of in 
een groter verband. Elk jaar zijn er studiedagen voor het team, waarop we ons bezig houden met 
deskundigheidsbevordering.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

Verlof personeel

Door ziekte of afwezigheid van een groepsleraar kan uw kind te maken krijgen met een vervangende 
leraar. Wij streven ernaar de voortgang van het onderwijs en de rust in de groep zoveel mogelijk 
te waarborgen. Voor de inzet van vervangende leraren doen wij een beroep op de 
centrale personeelsvoorziening CPV Ingenium. Indien vervanging niet mogelijk is, resteren er twee 
opties. De groep wordt verdeeld over andere groepen. Dit is beperkt mogelijk. De andere optie is dat de 
kinderen van een groep één of meerdere dagen thuis blijven. Indien een school genoodzaakt is deze 
optie te kiezen, worden ouders een dag van tevoren geïnformeerd. 

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
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Nederlandse taal

In groep 1 en 2 zijn er dagelijks taalactiviteiten in de kring zoals voorlezen, vertellen en poppenkast 
spelen. Tevens werken de kleuters veel aan taal m.b.v. de methode “Schatkist”. De taalactiviteiten 
worden in groep 3 voortgezet. Taal en lezen zijn in groep 3 erg met elkaar verweven in de methode 
‘Veilig leren lezen’. De methode biedt op een gevarieerde manier veel mogelijkheden tot zelfstandig 
werken en differentiëren. Na groep 3 werken alle groepen met de methode “Staal”. Deze methode 
biedt aan de hand van thema’s de verschillende leerlijnen aan en zorgt voor een aantrekkelijke 
verwerking. Spelling is een onderdeel van de taalmethode. 

Lezen

Beginnende geletterdheid:
In de groepen 1 en 2 maken de kinderen al kennis met het werken met letters en woorden. Kinderen 
geven zelf aan, wanneer zij hier aan toe zijn. Er wordt gewerkt aan de basisvaardigheden die nodig zijn 
om te kunnen leren lezen.

Aanvankelijk lezen:
In groep 3 wordt de kinderen, via de methode “Veilig Leren Lezen”, het lezen aangeleerd. De methode 
biedt veelmogelijkheden tot differentiëren. Tevens wordt het leren lezen ondersteund door allerlei 
spelletjes en een computerprogramma. Kinderen die al kunnen lezen, gaan op hun eigen niveau met de 
leesmethode werken.

Voortgezet technisch lezen:
De groepen 4 t/m 8 hebben voor het technisch lezen de methode “Estafette”. Deze methode neemt 
verschillen als uitgangspunt en sluit goed aan op “Veilig Leren Lezen”. De methode werkt volledig via 
de nieuwe AVI-richtlijnen en zorgt voor een doorgaande lijn in het technisch leesonderwijs. We 
gebruiken deze methode als handreiking en gaan uit van de leerlijnen die voor lezen gelden.

Begrijpend lezen:
We werken met de methode: "Nieuwsbegrip." Deze methode is voor de groepen 4 t/m 8 en biedt 
actuele teksten aan. De methode sluit aan bij de leesmethode “Veilig Leren Lezen”. De leerlingen 
worden met behulp van tekst en verschillende strategieën bewust van het lezen van een tekst en het 
zoeken/ vinden van de antwoorden. Dit allemaal voor verbetering van het tekstbegrip. 

Schrijven

In de groepen 1 en 2 ontwikkelen de kinderen hun grove en fijne motoriek. Met gericht tekenwerk en 
schrijfpatronen zetten ze de eerste stappen op weg naar het schrijven van letters. In groep 3 oefenen de 
kinderen schrijfvoorwaarden en schrijfpatronen, kleine letters en verbindingen. In groep 4 zijn de 
hoofdletters aan de beurt. De kinderen oefenen verbindingen van hoofdletters met kleine letters en er 
wordt een begin gemaakt met de automatisering van het verbonden schrift. In groep 5 krijgt het 
automatiseren van de aangeleerde vaardigheden alle aandacht. In groep 6 komt het temposchrijven 
aan de orde; in groep 7 en 8 wordt het temposchrijven gecombineerd met de ontwikkeling van het 
persoonlijk handschrift.

Rekenen

Dit jaar starten we met een nieuwe rekenmethode: "Getal en ruimte junior"  in de groepen 3 t/m 8. De 
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groepen 1-2 werken aan de hand van thema’s en gebruiken daarbij o.a. de kaartenbak die bij deze 
methode hoort en maken daarnaast gebruik van “Schatkist rekenen”. "Getal en ruimte is een methode 
die kinderen stap voor stap leert rekenen vanuit leerlijnen, via een zorgvuldige opbouw van de lesstof. 
Er wordt 1 onderwerp per week aangeboden, waaraan de kinderen werken. Er is hierbij veel aandacht 
voor oefeningen en herhalingen. Zo komen de kinderen op een vertrouwde manier steeds verder, 
waardoor ze een stevige rekenbasis krijgen. In de methode "Getal en ruimte" worden mogelijkheden 
geboden voor zelfstandig werken en differentiatie.

Wereldoriëntatie

In de methode “Topondernemers” komen geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs op een 
nieuwe en verfrissende manier aan bod. Ook onderwerpen uit andere leergebieden, zoals techniek, 
worden betrokken bij de oriëntatie op jezelf en de wereld. “Topondernemers” laat kinderen de wereld 
ontdekken aan de hand van goed uitgewerkt en concreet ondersteunend thematisch onderwijs. De 
kinderen worden uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn. Ze bouwen 
zelfvertrouwen op in het zelfstandig vinden van antwoorden op eigen leervragen. Kinderen krijgen 
bewust een grote verantwoordelijkheid op dit gebied, onder begeleiding van de leerkracht. De kinderen 
leren ook hoe ze op verschillende manieren de informatie moeten verwerken. Zij worden ondersteund 
bij het houden van presentaties, het maken van een muurkrant, collages, grafieken en verslagen, of het 
houden van een interview. We hebben in de school een Topondernemerslokaal, van waaruit de kinderen 
werken. Dit lokaal biedt een rijke leeromgeving, waar kinderen informatie kunnen zoeken en 
verwerken. 

Engels

Voor Engels gebruiken we “Take it easy”, een methode Engels voor de hele school! In de groepen 1 tot 
en met 4 wordt op een speelse manier ingegaan op de taalgevoeligheid van de kinderen. Zo wordt de 
‘onderdompeling in de Engelse taal’ niet alleen makkelijker, maar ook leuker. In de groepen 5 tot en met 
8 werken we met lessen op het digibord, als handreiking, waarin nativespeakers (geboren Engelsen) de 
kinderen meenemen door de lesstof. De leerlingen doorlopen de methode niet compleet, maar werken 
vanuit de leerlijnen.

Verkeer

We werken met de verkeersmethode “Let's go”. De verkeerstheorie is direct gekoppeld aan het eigen 
gedrag van de kinderen en de dagelijkse situaties waarin zij ‘verkeren’. Kinderen moeten zich 
kunnen inleven in verkeerssituaties en bewust worden van hun eigen gedrag en dat van anderen. Ook 
zullen de kinderen de theorie direct leren toepassen in de praktijk: binnen, op het schoolplein of in de 
omgeving van de school. De kinderen van groep 7 nemen deel aan het theoretisch en praktisch 
verkeersexamen. 't Palet heeft het Brabants Veiligheidslabel. Door deelname aan het Brabants 
Veiligheidslabel dragen we als school bij aan een stukje veiliger Brabant voor jeugdige 
verkeersdeelnemers.

Sociaal-emotionele ontwikkeling/ levensbeschouwelijke vorming

We zijn de hele dag bezig met de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen. Een kind is sociaal 
vaardig als het rekening houdt met zowel  zijn eigen belangen als de belangen van anderen, binnen de 
maatschappij waarin het kind leeft. De sociale omgeving van kinderen is ingewikkelder geworden. 
Kinderen hebben met grotere culturele verschillen te maken en ze leren al heel jong zelf keuzes te 
maken in waarden en omgangsnormen. Om dat te kunnen, hebben leerlingen sociale kennis, houding 
en vaardigheden nodig. Het onderwijs bij ons op school sluit daarbij aan, door de kinderen te leren meer 
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zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en dat van hun groep. Wij informeren 
ouders over de onderwerpen waarmee de kinderen bezig zijn, zodat ook in de thuissituatie aandacht 
aan besteed kan worden.
We werken met de handreikingen van FIDES en daarnaast werken we ook met de methode 'Kinderen 
en hun sociale talenten.'

Voor levensbeschouwelijke vorming werken we met de methode 'Samen leven.'Deze methode bevat 
leskisten voor de onder-, midden- en bovenbouw, waarin verschillende levensbeschouwelijke 
stromingen en culturen aan bod komen. We hebben de katholieke identiteit, dit houdt in dat we naast 
het gebruik van deze waarden en normen ook de christelijke feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen, 
vieren. 
Tevens werkt de school samen met de werkgroepen van ouders en de parochie in de voorbereiding op 
de communie en het vormsel. 

Expressie activiteiten
Handvaardigheid, tekenen, muziek en drama worden zoveel mogelijk weggezet binnen de thema's van 
Topondernemers. 

Bewegingsonderwijs

Hiervoor maken wij gebruik van de methode Basislessen Bewegingsonderwijs. De groepen 1-2 krijgen 
spel buiten of in de speelzaal. De groepen 1-2 krijgen één keer per week gymles in sporthal “De Zaert”, 
 alle andere groepen twee keer in de week. In de ene les krijgen de kinderen sport en spel en in de 
andere krijgen ze oefeningen en toestellen. Het doel is om de kinderen zo veel mogelijk te laten 
bewegen. Daarom wordt er ook met meerdere groepjes tegelijk gewerkt tijdens de gymlessen. Voor de 
groepen 5 t/m 8 is er de jaarlijkse sportdag met scholen uit Heeswijk, Dinther, Loosbroek en 
Vorstenbosch.

ICT

Op ‘t Palet maken we gebruik van verschillende devices en platforms. Alle kinderen beschikken over 
een O365-account waarmee zij o.a inloggen en werken in MS Teams. De onderbouw maakt gebruik 
van Ipads en Pc’s, leerlingen van de midden en bovenbouw werken voornamelijk met chromebooks. Via 
MS 365 kunnen de leerlingen ook terecht in de digitale omgeving die hoort bij onze methode 
Topondernemers. Projecten, presentaties en opdrachten worden zo grotendeels digitaal verwerkt. Alle 
medewerkers op ‘t Palet werken met alle bestanden volledig in de Cloud en zijn hier ook in geschoold. 
‘t Palet maakt voor alle collega’s gebruik van een E-learning waarin alle domeinen en aspecten van ICT 
op school te leren zijn.  Daarnaast worden dit schooljaar alle 
leerkrachten getraind in Prowise Presenter, een tool om je instructie via het digi-bord te 
verbeteren. Communicatie met de leerlingen mbt opdrachten loopt via Teams of Google 
Classroom. Oudercommunicatie verloopt via Social Schools, dat zowel als app of online te benaderen 
is. Om aan te sluiten bij de vaardigheden van deze tijd wordt via materialen als de BeeBot-serie maar 
ook simpele mini-pc's op speelse wijze aandacht besteed aan domeinen als programmeren en 
oplossingsgericht denken. Dit valt onder de noemer ‘Computational thinking’ en staat dit jaar met 
name in de onderbouw op het programma als onderdeel van een leerlijn door de school heen. Op 
bovenstaande wijze vinden wij de balans tussen digitaal en analoog werken op ‘t Palet. 

Cultuureducatie

Elke leerling komt gedurende 8 jaar basisonderwijs op onze school meerdere malen in contact met de 
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Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

In onze groepen 1 en 2 wordt thematisch en geïntegreerd gewerkt aan de doelen van de 
ontwikkelingsgebieden Rekenen (getallen, meten en meetkunde), Taal, Sociaal-emotioneel en 
Motoriek. Digikeuzebord.nl is een ondersteunend programma,waarmee we de ontwikkeling van het 
kind ten aanzien van de doelen en leerlijnen goed kunnen volgen, monitoren en plannen. Dit houdt in 
dat de leerkrachten bij de betekenisvolle thema&prime;s en de daarbij behorende activiteiten 
doelgericht werken aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De leerlingen van basisschool 't Palet gaan 25 uur per week naar school. Bij het onderwijs aan onze 
leerlingen ligt de focus op de basisvaardigheden taal, rekenen en kennis van de wereld. De leertijd die 
aan ieder onderdeel wordt besteed is mede afhankelijk van wat de groep nodig heeft. Door middel van 
het duiden van data bepalen we in het focusplan onze doelen en gerichte leeractiviteiten. 

volgende disciplines: drama, muziek, foto/film/video, beeldende kunstenaars, dans, literatuur en 
cultureel erfgoed. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat kinderen kennis nemen van het culturele 
erfgoed in onze regio. Dat kan bijvoorbeeld resulteren in een bezoek aan het kasteel, de 
museumboerderij of de kunstcamping. Ook plaatselijke kunstenaars kunnen betrokken worden in een 
project. Onze methode “Moet je doen” geeft suggesties in die richting en besteedt aandacht aan 
kunstbeschouwing. In 2010 hebben we als school de Kilsdonkse molen ‘geadopteerd’. Deze adoptie 
houdt in dat de kinderen kennis nemen van de historie en werking van deze molen, maar er ook actief 
bij betrokken zijn.
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Gymlokaal
• Topondernemerslokaal
• Makkelijk Lezen Plein
• Groene speelplaats

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.

VOOR- EN VROEGSCHOOLSEEDUCATIE (VVE)

Binnen onze gemeente krijgt de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) duidelijk vorm. Het doel van 
voor- en vroegschoolse educatie is, om eventuele taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te 
voorkomen, dan wel zo snel mogelijk aan te pakken. Zowel op landelijk als regionaal niveau zijn er door 
de VVE-regeling de afgelopen jaren veel ontwikkelingen in gang gezet om de startpositie van alle 
kinderen in het onderwijs te verbeteren. Hiervoor zijn verschillende programma’s ontwikkeld. Bij deze 
programma’s is veel aandacht voorde doorgaande lijn van peuterspeelzaal naar basisschool. Leidsters 
en leerkrachten hebben kennisgemaakt met elkaars werkwijze en hebben daarbij de relatie met 
basisontwikkeling besproken. Het doorgeven van informatie via de Peuter Ontwikkelings Lijst (POL-
lijst) waarborgt een goede overgang van de peuter naar onze basisschool. De peuterspeelzaal maakt, 
evenals wij, gebruik van het observatiesysteem KIJK. Voor onze school betekent VVE o.a. dat we 
materialen hebben aangeschaft om extra aandacht te kunnen geven aan een goede taalverwerving bij 
taalzwakke kinderen. Verder zijn er diverse vertelkisten ontwikkeld en hebben enkele leerkrachten aan 
de cursus VVE-sterk deelgenomen.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Wij hebben in het voorjaar van 2019 in opdracht van het Samenwerkingsverband SWV PO 30.06 het 
schoolondersteuningsprofiel geactualiseerd. Wij hebben de kwaliteit van basisondersteuning opnieuw 
in beeld gebracht evenals de extra ondersteuning die verder op de afzonderlijke scholen wordt 
geboden. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen tezamen, vormen de basis voor de 
ondersteuningsvoorzieningen op onze zes scholen. Afgelopen schooljaar hebben wij de 
schoolondersteuningsprofielen geanalyseerd. Op basis van deze analyse hebben wij het volgende 
vastgesteld. Onze scholen zijn over het algemeen tevreden over de manier waarop zij de 
basisondersteuning vorm geven. Wel is er op een of meer scholen behoefte aan ondersteuning bij de 
verbetering van het aanbod voor leerlingen die het Nederlands als tweede taal verwerven, het NT2 
onderwijs, de begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen en tenslotte een verbreding van het 
onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen. Voor bovenstaande ondersteuningsvragen hebben 
wij stichtingsbreed een drietal projectgroepen ingericht. Deze projectgroepen zorgen voor de collegiale 
ondersteuning bij de verbetering van het aanbod.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 7

Rekenspecialist 10

Specialist hoogbegaafdheid 5

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

We werken met de methodes FIDES en 'Kinderen en hun sociale talenten'.

We vinden het erg belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar schoolgaan. Daarom 
hebben we een pestprotocol opgesteld. We besteden in elke groep aandacht aan het voorkomen van 
pestgedrag en stimuleren kinderen om elkaar aan te spreken op hun gedrag. Dit biedt geen garantie 
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dat pesten nooit voorkomt. Leerkrachten doen hun best om pestgedrag zo snel mogelijk te signaleren. 
Maar ook ouders hebben hierin een heel belangrijke rol. Als u iets merkt aan uw kind, aarzel dan niet en 
maak het bespreekbaar op school. Samen kunnen we er wat aan doen om het eventuele pestgedrag zo 
snel mogelijk te stoppen.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau.

Daarnaast monitoren wij halfjaarlijks de sociale veiligheidsbeleving van onze leerlingen met SCOL. 

Om op een structurele manier te werken aan een veilig en pedagogisch goed schoolklimaat, hebben we 
kapstokregels opgesteld, die gelden voor zowel kinderen als leerkrachten en ouders. Deze regels staan 
in de eerste week van het schooljaar centraal en vormen de basis van ons veilige schoolklimaat. Onze 
kapstokregels zijn:

Op ’t Palet:
Tonen we respect  
Accepteren we elkaar
Geven we complimenten 
Hebben we het fijn

Als school kunnen we te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. 
Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht deze meldcode te 
gebruiken bij signalen van geweld. Deze meldcode beschrijft in 5 stappen wat we moeten doen bij 
vermoedens van geweld en is gebaseerd op de 5 stappen:

Stap 1: in kaart brengen van signalen.

Stap 2: overleggen met het zorgteam of de vertrouwenspersoon van de school en eventueel 
raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld 
(SHG).

Stap 3: gesprek met de betrokken ouders.

Stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling.

Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden. 

Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Bij een meldplicht moet de professional zijn 
vermoeden van geweld melden bij andere instanties. Die verplichting bestaat niet bij een meldcode. De 
beslissing om vermoedens van huiselijk geweld wel of niet te melden, neemt de school. Het 
stappenplan van de meldcode biedt ons houvast bij die afweging.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Het complete team is elke dag bezig met het pedagogisch klimaat binnen onze school. We zorgen er 
samen voor dat alle kinderen het fijn hebben op 't Palet.
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De vertrouwenspersoon op onze school is dhr. van den Enden. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken 
via rudy@paletdinther.nl.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Ouderklankbordgroep 

.

Klachtenregeling

Klachten worden in eerste instantie besproken met de leerkracht en/of directeur. Indien ouders en 
schoolleiding niet tot overeenstemming kunnen komen, zal de klacht worden neergelegd bij het 
schoolbestuur. wij hebben tot nu toe nog nooit een klacht gehad waar we niet samen uitgekomen zijn. 
Mocht dit ooit voorkomen dan zijn we aangesloten bij stichting KOMM.

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Op onze school communiceren we met ouders 
via de ouderportal 'Social Schools'. Daarbij maken we gebruik van de vele mogelijkheden die Social 
Schools biedt, zoals het ontvangen van berichtjes, het plannen van de oudergesprekken, intekenlijstjes 
voor activiteiten en ziekmeldingen. 'Social Schools' werkt met een handige app op de telefoon, maar 
ook op de computer. 

Ouders zien we als belangrijkste partners in opvoeding en onderwijs. Samen met ouders en leerlingen 
werken we aan persoonsvorming, ontwikkeling, kennis en vaardigheden. Onderwijs en opvoeding zijn 
in onze ogen een ononderbroken en gezamenlijk proces. Afstemming tussen ouders en school is 
noodzakelijk. Wij vragen van ouders een actieve, samenwerkende houding om gezamenlijke doelen te 
bereiken.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Daarvan bekostigen we:

• Koningsdag/sportdag

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Schoolkamp

4.3 Schoolverzekering

Er zijn drie verzekeringen afgesloten:
- Een aansprakelijkheidsverzekering

- Een collectieve ongevallenverzekering

- Een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering (vervoer leerlingen)

- Een scholieren aansprakelijkheidsverzekering (vervoer leerlingen)

Er is sprake van een schoolverzekering.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Wanneer uw kind door ziekte of een andere noodzakelijke reden niet op school aanwezig kan zijn, dan 
horen wij dat graag vóór aanvang van de schooltijd. U geeft dat op de eerste dag van afwezigheid 
telefonisch (0413-296377) of via Social Schools door. 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Via een formulier kan er verlof aangevraagd worden. Dit formulier is te verkrijgen bij de administratie 
en ook te downloaden op onze schoolsite: www.paletdinther.nl 

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De tussentijdse resultaten worden vanuit het CITO leerlingvolgsysteem geanalyseerd. De leerkracht 
voegt de nodige interventies toe aan het programma voor de komende periode, om zo de hiaten te 
minimaliseren. 

We geven 2 keer op jaarbasis een rapport mee aan de kinderen. Voor komend jaar is dat op vrijdag 26 
februari en op vrijdag 16 juli. 

Naast de rapportage werken we ook met een gesprekscyclus, waarbij de kinderen vanaf groep 4 
aanwezig zijn. We starten dit jaar met welbevindingsgesprekken op donderdag 24 september en 
dinsdag 29 september (groep 1 t/m 8). 
Daarna volgen er voortgangsgesprekken op donderdag 26 november en dinsdag 1 december (groep 1 
t/m 8).
Vervolgens gesprekken n.a.v. rapport 1 op dinsdag 2 en donderdag 4 maart (groep 1 t/m 7). Groep 8 
voert een week eerder (op 24 en 25 februari) adviesgesprekken.
Aan het eind van het schooljaar voeren we afsluitende gesprekken op donderdag 1 en maandag 5 juli 
(groep 1 t/m 6). Voor groep 7 worden op deze data de pre-adviesgesprekken gevoerd. Voor groep 8 zijn 
er geen gesprekken meer.

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de 
ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in 
eerdere jaren?

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 8,3%

vmbo-b / vmbo-k 10,4%

vmbo-k 6,3%

vmbo-k / vmbo-(g)t 8,3%

vmbo-(g)t 10,4%

vmbo-(g)t / havo 14,6%

havo 10,4%

havo / vwo 27,1%

vwo 4,2%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Samenwerken

BurgerschapSociaal veilig klimaat

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Op 't Palet komen alle kinderen uit de verf!
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't Palet is een basisschool die kinderen door eigentijds kwalitatief onderwijs een stevige basis wil 
meegeven voor het verdere leven. 't Palet streeft naar optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor elk 
kind. Binnen de mogelijkheden van de school zijn wij gericht op het zo optimaal mogelijk begeleiden 
van alle kinderen, zodat kinderen met speciale onderwijsbehoeften een geïntegreerd deel van de 
school zijn.In onze pedagogische visie werken we vanuit drie pijlers:

Welbevinden
Welbevinden is een basisvoorwaarde om kinderen tot leren te krijgen. Wij streven naar een veilig, 
inspirerend en stimulerend schoolklimaat, waarin de capaciteiten van de kinderen zo volledig mogelijk 
benut worden. Het welbevinden en de ononderbroken ontwikkeling van het kind staan daarbij voorop.

Verbondenheid
Kinderen voelen zich verbonden met de wereld om zich heen. De school is erop gericht om kinderen tot 
het besef te laten komen dat ze deel uitmaken van een groter geheel. We gaan op zoek naar de 
verbinding vanuit het kind met de klas, de school, de omgeving en de maatschappij.

Betrokkenheid
Het is belangrijk dat kinderen evenwichtig opgroeien tot betrokken mensen in een snel veranderende, 
multiculturele samenleving. We leren kinderen anderen te respecteren,ongeacht hun afkomst, 
geslacht, ontwikkelingsaspecten en culturele of maat-schappelijke achtergrond. We betrekken 
kinderen bij de leerstof door zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij het niveau, het tempo, de interesses 
en de sociale ontwikkeling van het kind. Naast de betrokkenheid van de kinderen stimuleren we de 
betrokkenheid van ouders bij de school, om de onderwijskansen van het kind te verbeteren. Ouders 
zien we als partners. Wij vinden het samenwerken met alle betrokkenen (zowel intern als extern) 
belangrijk, om te komen tot een zo optimaal mogelijke begeleiding voor de leerling.

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we de methode “Kinderen en hun sociale talenten” 
en de Fides aanpak.  Een kind is sociaal vaardig als het zowel rekening houdt met zijn eigen belangen 
als die van een ander, binnen de maatschappij waarin het leeft. De sociale omgeving van kinderen is 
ingewikkelder geworden. Kinderen hebben met een grotere culturele verscheidenheid te maken en ze 
leren al heel jong zelf keuzes te maken in waarden en omgangsnormen. Om dat te kunnen, hebben 
leerlingen sociale kennis, houding en vaardigheden nodig. Het onderwijs sluit daarbij aan, door de 
kinderen te leren meer zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en dat van hun 
groep. Wij informeren ouders over de onderwerpen waarmee de kinderen bezig zijn, zodat ook in de 
thuissituatie hieraan aandacht kan worden besteed.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

De kwaliteitszorg van onze school is verweven in de gehele schoolorganisatie. Uitgangspunt voor ons 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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schoolplan en jaarplan is het strategisch beleid van Novum en onze visie op onderwijs en leren. 

Goede (onderwijs)kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Onze visie en identiteit zijn richtinggevend 
voor beoogde kwaliteitsverbeteringen. We houden rekening met de actuele (landelijke) 
onderwijsontwikkelingen en beoordelen op basis van (wetenschappelijke) inzichten of deze passen bij 
onze opvattingen over wat goed onderwijs behelst. Daarbij houden we focus en maken we keuzes.

Processen worden zoveel mogelijk gestandaardiseerd en geborgd in de organisatie, zodat op efficiënte 
wijze uitvoering kan worden gegeven aan de belangrijkste taak van het onderwijs, namelijk lesgeven. 
Ontwikkelingen worden systematisch en cyclisch geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Dit alles 
gebeurt onder toeziend oog en leiding van de interne begeleider van onze school. 
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kindercentrum De Kindertuin en 
Kinderopvang Humanitas, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:15  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 12:00 - 14:15  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:15  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:15  - 

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek Alle groepen dinsdag en vrijdag

Wij maken voor bewegingsonderwijs gebruik van de sporthal naast de school: de Zaert. De kinderen 
nemen hiervoor sportkleding en gymschoenen (zonder zwarte zolen) mee naar school. Voor de 
kinderen van groep 1/2 is alleen het meenemen van gymschoenen voldoende.
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6.3 Vakantierooster

Studiedagen (alle kinderen zijn vrij), indien nodig regelt u zelf opvang voor deze dag:

• Donderdag 10 september 2020
• Vrijdag 30 oktober 2020
• Dinsdag 24 november 2020
• Donderdag 11 februari 2021
• Dinsdag 16 maart 2021
• Maandag 26 april 2021
• Vrijdag 25 juni 2021
• Maandag 28 juni 2021

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 19 oktober 2020 23 oktober 2020

Kerstvakantie 21 december 2020 01 januari 2021

Voorjaarsvakantie 15 februari 2021 19 februari 2021

Goede vrijdag 02 april 2021

2e paasdag 05 april 2021 05 april 2021

Koningsdag 27 april 2021

Meivakantie 03 mei 2021 14 mei 2021

2e Pinksterdag 24 mei 2021

Zomervakantie 26 juli 2021 03 september 2021

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

- - -

Wij hebben op school geen speciale spreekuren. We zijn vanaf 8.00 uur 's ochtends telefonisch 

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kindercentrum De Kindertuin en 
Kinderopvang Humanitas, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Tijdens vrije dagen en schoolvakanties kan er 
(tegen betaling) gebruik gemaakt worden van de buitenschoolse opvang. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

24

http://www.kindertuin.com/
http://www.kinderopvanghumanitas.nl/


bereikbaar tot ongeveer 17.00 uur in de middag. Verder zijn we bereikbaar via e-mail en Social Schools. 
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