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Beste lezer,   

Allereerst dank voor uw interesse in onze prachtige basisschool ’t Palet te Heeswijk-Dinther. Deze 
schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids 
vindt u praktische informatie en vindt u onze visie en ambities voor de komende jaren.

Wij zijn trots op ons team, op onze leerlingen en de ouders. We communiceren prettig en open met 
elkaar en we werken samen aan het nog beter maken van ons onderwijs. Daarnaast 
geven leerlingen aan zich goed en veilig te voelen op onze school, en dat ze zichzelf mogen zijn. Een 
interne audit, uitgevoerd in 2019, bevestigt dit beeld en heeft het pedagogisch klimaat in onze school 
beoordeeld met een ‘goed’. Daar zijn wij natuurlijk hartstikke trots op!  Een veilig en 
prettig pedagogisch klimaat geeft ons de rust en de ruimte om goed onderwijs te kunnen geven. 

Op ’t Palet zijn wij ervan overtuigd dat alle kinderen kunnen leren en dat goed onderwijs begint bij 
heel goede leerkrachten, die goed kunnen lesgeven en in staat zijn om een veilig doch stimulerend 
pedagogisch klimaat te creëren. Hierbij laten we ons niet verleiden tot allerhande ‘innovatieve trends’ 
die het onderwijs overspoelen. Wij houden focus op de basis- en zaakvakken, en maken kritische 
keuzes in de inhoud en vormgeving van ons onderwijs.  

We kijken niet alleen naar wat nieuw is, maar vooral naar wat goed werkt, en wat prettig is voor de 
kinderen en leerkrachten. Wij – het team van basisschool ’t Palet – zijn trots op ons onderwijs.

Wij heten u van harte welkom om onze school te komen bezoeken voor een goede impressie.    

Vriendelijke groeten,  

Team basisschool ‘t Palet 

Voorwoord
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Contactgegevens

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

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

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Interim directeur Jeanne Grosfeld jeannegrosfeld@filiosscholengroep.nl

MT Marion Vos marionvos@filiosscholengroep.nl

MT Noortje van de Ven noortjevandeven@filiosscholengroep.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

249

2021-2022

Schoolbestuur

Filios Scholengroep
Aantal scholen: 6
Aantal leerlingen: 1.168
 http://www.filiosscholengroep.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO 3006.

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

Welbevinden

VerbondenheidKennis

Burgerschap Kwaliteit

Missie en visie

Visie 

Basisschool ’t Palet te Heeswijk-Dinther is een professionele onderwijsorganisatie. Wij stellen onszelf 
ten doel om alle leerlingen het best mogelijke onderwijs te bieden, zodat zij zo goed mogelijk worden 
voorbereid op kansrijke participatie in de samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat 
alle kinderen kunnen leren en dat kwalitatief goed onderwijs begint bij hele goede leerkrachten, 
die goed kunnen lesgeven én in staat zijn om een veilig doch stimulerend pedagogisch klimaat te 
creëren. Daarnaast geloven wij dat we een belangrijke opvoedkundige taak te volbrengen hebben: we 
zetten in op de ontwikkeling van een positief en realistisch zelfbeeld. Rust, structuur en verbondenheid 
zijn leidend bij zowel onze pedagogische als onze didactische aanpak.  

Wij investeren veel in algemene kennis, door onze leerlingen onder te dompelen in een diversiteit aan 
interessante thema’s. Vanuit deze kennis ontwikkelen kinderen de daarbij behorende vaardigheden en 
houdingen. Hierdoor neemt hun woordenschat en kennis snel toe, waardoor ze alsmaar nieuwsgieriger 
worden naar de wereld om zich heen, deze ook steeds beter kunnen begrijpen en hierin kunnen 
participeren (burgerschap). Het opdoen van kennis wordt nogal eens getypeerd als ‘saai’. Niets is 
minder waar. Ons onderwijs is zeer interactief. Kinderen doen veel, leren veel en hebben 
succeservaringen. Kinderen ervaren veel plezier in de lessen. Onder goed lesgeven verstaan wij een 
klassikale aanpak, waarin de leerkracht adaptief handelt en geleidelijk aan de leerling begeleidt naar 
meer zelfstandigheid. Goed georganiseerde lessen, een heldere instructie en hoge verwachtingen 
geven alle leerlingen de kans om zich de leerstof eigen te maken. De leerkracht 
controleert voortdurend of alle leerlingen de leerstof begrijpen en geeft gerichte feedback te 
verbetering.  

Het onderwijs in onze school kan worden getypeerd als ‘modern-traditioneel’. In de eerste oogopslag 
lijkt ons klassikale onderwijs wellicht op het onderwijs dat men vroeger genoot, vandaar het woord 
‘traditioneel’. Tegelijkertijd passen we veel nieuwe inzichten over ‘wat werkt’ toe in onze manier van 
onderwijzen, waardoor onze school juist zeer vooruitstrevend is. 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. We kijken niet alleen naar wat nieuw is, 
maar vooral naar wat goed werkt, en wat prettig is voor de kinderen en leerkrachten. 

Wij – het team van ’t Palet – hebben het doel de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de 
toekomst, door hen goed ‘modern-traditioneel' onderwijs aan te bieden.  
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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 
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 ongeveer 230 leerlingen. Deze kinderen zijn dit schooljaar verdeeld over 9 groepen: 
een groep 1, een groep 2, een groep 3, een groep 4, een groep 5, een groep 5-6, een groep 6, een groep 
7 en een groep 8. 
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 wekelijks in 
leerteams. Elk jaar zijn er ook studiedagen voor het team, waarop we ons bezig houden met 
deskundigheidsbevordering. Daarnaast is er een Filiosacademie waar leerkrachten zich verder kunnen 
scholen en ontwikkelen. 

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

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.

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'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 over de wereld. De leertijd die 
aan ieder onderdeel wordt besteed is mede afhankelijk van wat de groep nodig heeft en op basis van 
onze ambities. 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Gymlokaal
• Groene speelplaats
• Makkelijk Lezen Plein

Extra faciliteiten

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. Het aanbod voor het jonge kind organiseren 
we zelf. 

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.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

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

Doelen in het schoolplan 

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.

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 
laatste optie te kiezen, dan worden ouders een dag van tevoren geïnformeerd. 
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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. 

Op groepsniveau wordt data continu - tijdens de lessen, o.b.v. onze methodetoetsen en het 
leerlingvolgsysteem - geanalyseerd en besproken, ook met collega's in de leerteams. We streven naar 
zo min mogelijk administratie, zodat we meer tijd overhouden voor de kinderen en het onderwijs. 
Alleen van de kinderen die ondersteuning behoeven die buiten het basisaanbod vallen (ongeveer 5%), 
noteren we zoveel mogelijk informatie in een zgn. ondersteuningskaart of, bij betrokkenheid van het 
Samenwerkingsverband, een OPP. 

Op schoolniveau wordt - voortkomend uit het schoolplan - jaarlijks maximaal vijf ambitiekaarten 
opgesteld. In deze ambitiekaarten worden de doelen voor het komende jaar, en mogelijk de komende 
jaren, geëxpliciteerd. Tussentijds en minimaal op jaarbasis wordt in gezamenlijkheid geëvalueerd of de 
doelen zijn bereikt, waarom wel en/of niet en wat er nodig is om dit wel te bereiken. 

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

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 20 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

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We hebben en houden de ambitie om kinderen met extra ondersteuningsbehoeften zoveel als 
mogelijk preventief tegemoet te komen vanuit onze basisondersteuning. Om dit te verwezenlijken 
volgen wij teamscholing gericht op het geven van goed dagelijks onderwijs, het op orde hebben van 
het klassenmanagement en het verzorgen van een sterk pedagogisch klimaat. Er wordt meer 
specialisme binnen het team ontwikkeld door persoonlijke professionalisering, zodat expertise binnen 
het team aanwezig is op het gebied van de basisvaardigheden. Daarnaast blijven samenwerking en 
verbinding met externe expertise van belang, zoals ook nu wordt ingezet. Denkend aan het 
specialisme vanuit het SWV, GGD, gemeentelijke jeugdzorg (basisteam), als ook Kentalis en 
Bartiméus. 
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• Rekenspecialist

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

• Taalspecialist

De specialisten ondersteunen kinderen en andere collega's waar nodig.

Sociaal emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

• Intern begeleider

De specialisten ondersteunen kinderen en andere collega's waar nodig.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

• Intern begeleider

De specialisten ondersteunen kinderen en andere collega's waar nodig.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

De specialisten ondersteunen kinderen en andere collega's waar nodig.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

3.2 Veiligheid op school

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 
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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 
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 
SCOL.

Vanaf groep 5 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.
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

vertrouwenspersoon Rudy van den Enden rudyvandenenden@filiosscholengroep.nl

vertrouwenspersoon Marion Vermeltfoort marionvermeltfoort@filiosscholengroep.nl

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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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
• Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

.

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 belangrijke 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 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00

Daarvan bekostigen we:

• Koningsdag/sportdag

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

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

Schoolkamp

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen 
geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige 
ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Als school hebben wij uiteraard een vrijwillige 
ouderbijdrage. 

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Wanneer uw kind door ziekte of een andere noodzakelijke reden (bijv. doktersbezoek) 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 door via Social Schools, via 'administratie' -> 'absentiemeldingen'. 

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
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 

Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Wij hebben geen afwijkende regels m.b.t. de inschrijving. 

4.4 Toelatingsbeleid

4.5 Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.

Onderstaande verzekeringen zijn afgesloten: 

- Een aansprakelijkheidsverzekering 

- Een collectieve ongevallenverzekering 

- Een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering (vervoer leerlingen) 

- Een scholieren aansprakelijkheidsverzekering (vervoer leerlingen) E
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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 donderdag 
16 februari en op maandag 03 juli. 

Naast de rapportage werken we ook met een gesprekscyclus, waarbij de kinderen vanaf groep 4 
aanwezig zijn. We starten dit jaar met de startgesprekken op woensdag 28 september en donderdag 29
 september (groep 1 t/m 8).
Vervolgens zijn er voortgangsgesprekken, die n.a.v. rapport 1 plaatsvinden. Deze staan gepland op 
woensdag 01 maart en dinsdag 07 maart (groep 1 t/m 7). Groep 8 voert eerder de adviesgesprekken, 
namelijk op dinsdag 14 en woensdag 15 februari.
Aan het eind van het schooljaar voeren we afsluitende gesprekken op woensdag 05 en donderdag 06 
juli (groep 1 t/m 6). Voor groep 7 worden op deze data de pre-adviesgesprekken gevoerd. Voor groep 8 
zijn er dan geen gesprekken meer.

5.2 Resultaten eindtoets

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.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 

5 Ontwikkeling en resultaten
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‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Basisschool 't Palet
98,5%

96,0%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

Basisschool 't Palet
64,2%

61,1%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (50,6%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 2,6%
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vmbo-b 5,1%

vmbo-k 17,9%

vmbo-k / vmbo-(g)t 10,3%

vmbo-(g)t 10,3%

vmbo-(g)t / havo 2,6%

havo 30,8%

vwo 20,5%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Samenwerken

BurgerschapSociaal veilig klimaat

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Op 't Palet komen alle kinderen uit de verf!

'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 
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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
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2022-2023

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

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

6.2 Opvang

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

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  - 
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Studiedagen (alle kinderen zijn vrij). Indien nodig regelt u zelf opvang voor deze dag: 

• Vrijdag 21 oktober 2022
• Maandag 07 november 2022
• Dinsdag 06 december 2022
• Donderdag 09 februari 2023
• Donderdag 16 maart 2023
• Dinsdag 11 april 2023
• Vrijdag 26 mei 2023
• Maandag 26 juni 2023

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 24 oktober 2022 30 oktober 2022

Kerstvakantie 26 december 2022 08 januari 2023

Voorjaarsvakantie 20 februari 2023 26 februari 2023

2e Paasdag 10 april 2023

Meivakantie 24 april 2023 07 mei 2023

Hemelvaart 18 mei 2023 19 mei 2023

2e Pinksterdag 29 mei 2023

Zomervakantie 17 juli 2023 27 augustus 2023

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en) Tijd(en)

- - -

Wij hebben op school geen speciale spreekuren. We zijn vanaf 8.00 uur 's ochtends telefonisch 
bereikbaar tot ongeveer 17.00 uur in de middag. Verder zijn we bereikbaar via e-mail en Social Schools. 
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