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INLEIDING
Geachte lezer, beste ouder,
Voor u ligt de schoolgids van openbare Jenaplanschool Het Palet. Een schoolgids wordt geschreven voor de
ouders. De school presenteert zich hiermee aan u als ouder, een ouder die al kinderen op onze school heeft of
geïnteresseerd is in de school als keuze voor uw kind.
Voor ouders die nog geen kinderen op Het Palet hebben, is het een middel om kennis te maken met de school.
De schoolgids kan u helpen bij het maken van een verantwoorde schoolkeuze.
In deze gids vindt u niet alleen uitgebreide informatie over de school in algemene zin maar trachten wij u ook
een kijkje in onze pedagogische keuken te verschaffen.
Zo vindt u allerhande informatie over didactische werkwijzen en methoden die op Het Palet gehanteerd worden.
Verder geven wij uitleg over de leerlingenzorg, het pedagogisch klimaat en onze visie op onderwijs.
Onze schoolgids is ook in digitale vorm te lezen op de website van Het Palet (www.hetpaletenschede.nl).
Mocht u naar aanleiding van deze schoolgids nog vragen (of suggesties ter verbetering) hebben, dan kunt u
contact opnemen met de directeur van de school.
Met vriendelijke groet,
Het team van Het Palet, medezeggenschapsraad en directie van Het Palet
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ALGEMENE INFORMATIE
Schooladres
Gerard Terborghstraat 9,
7545 BV Enschede
Telefoon:
E-mail adres:
Website adres:
Directeur

053 – 4 313 414
directie@hetpaletenschede.nl
www.hetpaletenschede.nl
Stefanie Rotting

Schooltijden
Op Het Palet wordt gewerkt met het 5 gelijke dagen model. Dat betekent dat alle kinderen elke dag van 8.30u
tot 14.00u naar school gaan.
Om 10.30 uur hebben de kinderen een ochtendpauze en tussen de middag om 12.15 uur een lunchpauze.
Alle kinderen lunchen in hun eigen groep.
In de pauze zijn de groepen gezamenlijk op het plein, de kinderen hebben veel speelruimte dankzij het gebruik
van het veld en de sportvelden. Voor de lagere groepen, groep 1 en 2, is er een apart omheind speelplein. De
groepsleerkrachten gaan altijd met de groep mee naar buiten.

Het gebouw
Het Palet ligt in de wijk Stadsveld-Zwering.
Het nieuwe gebouw is volgens de moderne eisen gebouwd. Bij het ontwerpen van dit gebouw is de mogelijkheid
benut de visie op het Jenaplanonderwijs vorm te geven.
In het gebouw zijn behalve onze school ook de peuterspeelzaal en naschoolse opvang aanwezig.
Er zijn elf groepsruimtes in gebruik voor de groepen. De leerkrachten richten hun lokaal in, aangepast aan de
groep en de ontwikkeling passend bij de leeftijdsgroep en aan de hand van thema’s waar de kinderen op dat
moment mee bezig zijn. Tussen elke twee lokalen is er een verwerkingsruimte, waar kinderen kunnen
samenwerken aan projecten en werkstukken.
De ruimtes op de gangen en in de hal gebruiken worden gebruikt als bouwhoeken of lees- en werkhoeken.
Daarnaast heeft de school een keuken waar ook door de kinderen tijdens lessen gekookt kan worden. Het
dakterras wordt gebruikt om te werken in de moestuintjes, ieder groep heeft een tuintje, of voor andere
groepsactiviteiten. Op het dakterras werken de kinderen alleen onder toezicht.
De gymnastieklessen krijgen de kinderen in het gymlokaal naast het schoolgebouw.
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De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 krijgen twee keer in de week gymles van de vakleerkracht. De
kleuters een keer per week maar hebben daarnaast de beschikking over een inpandige speelzaal waar door de
eigen leerkracht spel- en bewegingslessen gegeven kan worden.
Naast het gebouw ligt een veld wat door buurschool De Triangel en door Het Palet gebruikt wordt om buiten te
spelen. Hiertoe behoren ook het basketbalveld en het Cruyff Court. De groepen 3 tot en met 8 spelen hier
buiten.
Voor de groepen 1 en 2 is er een omheinde eigen speelplaats met materialen als een klimrek en zandbak.
Het gebouw beschikt over een gebruiksvergunning van de brandweer en wordt regelmatig op veiligheid
gecontroleerd. Daarnaast houden wij minimaal 1 maal per jaar een aangekondigde en een onaangekondigde
ontruimingsoefening. Er zijn voldoende BHV’ers in school.

Schoolgegevens
Het Palet heeft dit jaar ongeveer 265 leerlingen, verdeeld over 10 groepen. Het team bestaat uit 15
leerkrachten, een aantal vaste invalleerkrachten, twee ondersteunende medewerkers, een interne begeleider en
een directeur.
Er is een vakleerkracht gymnastiek werkzaam en een leerkracht met ICT-taken.
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HET JENAPLANONDERWIJS
Visie
Op Het Palet worden kinderen gestimuleerd, geholpen en begeleid naar zelfstandigheid. Om zelfstandige
volwassenen te worden moeten kinderen culturele en sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen.
Culturele vaardigheden zijn de meer technische vaardigheden welke de mensheid in de eeuwen heeft
ontwikkeld en vooral gericht zijn op het vergroten van de communicatiemogelijkheden. Hierbij horen schrijven,
rekenen en informatie kunnen gebruiken door het lezen van teksten, symbooltalen, kaarten en grafieken.
Sociaal-emotionele vaardigheden hebben te maken met het functioneren als mens. Hierbij valt te denken aan
het spreken met elkaar, kritisch leren denken en kijken, respect hebben voor anderen en het andere om je heen
en leren samenwerken.
Door beide vaardigheden te ontwikkelen groeit de kennis en ontstaat er een eigen houding ten opzichte van
anderen en de wereld. Het gaat om “leren te leven” en “leren leven”, beide principes die horen tot de visie op
onderwijs en ontwikkeling vanuit Peter Petersen, de grondlegger van het Jenaplanonderwijs.
Binnen de school wordt een optimaal ontwikkelingsklimaat gecreëerd. Een klimaat waarin kinderen zich veilig en
zich met al hun specifieke kenmerken gerespecteerd en geaccepteerd voelen. Daarnaast wordt er geprobeerd
hun natuurlijke motivatie te ontdekken en worden zij gestimuleerd door met de leerstof in te spelen op en aan
te sluiten bij datgene wat kinderen interesseert en bezighoudt.
Het onderwijs op Het Palet voldoet aan de algemene kerndoelen voor het onderwijs. De kennis en vaardigheden
van onze kinderen worden regelmatig getoetst, waarbij met name de individuele ontwikkeling van onze kinderen
nauwlettend gevolgd wordt. De eindtermen voor het basisonderwijs zijn daarbij voor ons richtinggevend. Een
goede aansluiting op het voortgezet onderwijs is hiermee gewaarborgd.

Waarden Jenaplan
In een Jenaplanschool wordt het onderwijs vormgegeven dat het bij een van de vier basisactiviteiten aansluit. De
vier kernwaarden zijn middels plaatjes hieronder inzichtelijk gemaakt. Daarna volgt een beschrijving hoe er op
Het Palet inhoud wordt gegeven aan deze activiteiten.

Het gesprek

Een dagelijks terugkerende activiteit in het Jenaplanonderwijs is het gesprek. Uitgangspunt daarbij is dat in
verschillende situaties en op meerdere momenten van de dag aan kinderen de gelegenheid wordt geboden om
uiting te geven aan gevoelens en ervaringen.
De kring is daarbij de meest gebruikte organisatievorm. In een kring is iedere plek even belangrijk en kan er open
contact worden gemaakt door elkaar aan te kijken.
Het Palet kent verschillende kringvormen, o.a. de leeskring, de verslagkring, de vertelkring of de tekstenkring.
Daarnaast worden de werkinstructies aan de zogenaamde instructietafel gegeven, welke ook gezien kunnen
worden als kringmoment.
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Het spel

Op Het Palet wordt veel ruimte geboden voor spontaan en geleid spel. Spelen is essentieel voor een goede en
brede ontwikkeling van kinderen. Door samen te spelen leren de kinderen rekening te houden met elkaar en hun
eigen grenzen aan te geven. Kinderen brengen spelenderwijs problemen tot een oplossing. Zo leren zij zich te
uiten en met hun emoties om te gaan.
Spelvormen zijn o.a. geleide spelen zoals gymnastiek, vrij spel tijdens het speelkwartier, fantasie- en
verbeeldingsspelen in de vorm van drama, toneel, poppenkast, speelhoek, gezelschapsspelen en
computerspelen.

Het werk

Op Het Palet wordt op verschillende manieren door de kinderen gewerkt. In werksituaties zijn kinderen bezig
met het verwerven van kennis en vaardigheden op het gebied van wereldoriëntatie, taal, rekenen en schrijven.
Dat kan groepsgewijs maar ook individueel.
Wereldoriëntatie is hierbij het brede kader waarbinnen veel aandacht besteed wordt aan de sociale,
maatschappelijke en communicatieve ontwikkeling van onze kinderen. Traditionele vakken als geschiedenis,
aardrijkskunde en maatschappijleer vinden op Het Palet steeds meer hun plek in de diverse cursussen en
projecten. Tenslotte hechten wij veel waarde aan de creatieve en beeldende ontwikkeling van de kinderen,
verschillende expressievormen als verhalen, toneelspel, muziek, dans, etc.
Het werken op Het Palet wordt op verschillende manieren aangeboden. Soms werken wij groepsgewijs aan de
hand van een methode (o.a. rekenen, spelling, schrijven, aanvankelijk lezen en begrijpend lezen) waarna
kinderen individueel bezig kunnen met persoonlijke werkopdrachten.
Het werken in het blokperiode neemt daar een centrale plaats bij in. Deze wijze van werken biedt de
groepsleider de ruimte om individueel te differentiëren op niveau en tempo. Hier leert het kind ook om zijn taak
persoonlijk in te delen, het maakt dus zelfstandige keuzes en leert plannen. Vaardigheden die in het voortgezet
onderwijs belangrijk zijn. Het blokuur wordt ook gebruikt om te werken aan de weektaak, welke per kind is
aangepast aan het niveau en tempo. Daarnaast kan er in het blokuur door de leerkracht ook extra uitleg gegeven
worden aan een leerling.
De kinderen die meer uitdaging nodig hebben, krijgen dit voor een deel buiten de groep en voor een deel binnen
de groep. Er wordt altijd gezocht naar een manier om het kind uit te dagen of te prikkelen.
Het werk van de kinderen wordt zorgvuldig bijgehouden en regelmatig getoetst. Daarbij maken wij niet
alleengebruik van methode gebonden toetsen, maar ook van (landelijk genormeerde) onafhankelijke toetsen
zoals de Citotoetsen voor rekenen, spelling en begrijpend lezen.

De viering

De kinderen leven in een multiculturele samenleving en dus in een wereld met een grote verscheidenheid aan
religieuze en culturele vieringen. Op Het Palet besteden wordt daarom o.a. aandacht aan het kerstfeest,
Ramadan en Suikerfeest, aan weeksluitingen, verjaardagen en feesten als Sinterklaas of het afscheid van groep
acht. Ook de jaaropening en de jaarsluiting zijn voorbeelden van vieringen.
De doelen van de vieringen kunnen zijn:
• Ervaren dat je als school en als stamgroep een gemeenschap bent,
• Samen een emotie beleven zoals blijdschap, geluk maar ook verdriet,
• Kennismaken met andere culturen en (feestelijke) gewoonten,
• Je durven presenteren op een podium t.o.v. schoolgenootjes, ouders etc.,
• Respect voor de prestaties en de presentaties van anderen.
Vieringen onderstrepen de belangrijke momenten in het leven van de kinderen. Soms staat een kind in het
zonnetje; bij een verjaardag, een diploma of de geboorte van een broertje of zusje.

Stamgroepen
Kinderen werken en spelen op Het Palet in stamgroepen. Dit zijn groepen samengesteld uit kinderen van twee
jaargroepen. Een zogenaamde heterogene stamgroep biedt kinderen de gelegenheid te ervaren wat het is om
de oudste of de jongste te zijn, de gelegenheid om te helpen of geholpen te worden en om rekening te houden
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met elkaar. Daarnaast biedt deze organisatievorm ons de ruimte om kinderen passend bij de dagelijkse gang van
zaken op hun eigen niveau en in hun eigen tempo te laten leren.
Dit schooljaar zijn er drie groepen 1/2, drie groepen 3/4, twee groepen 5/6 en twee groepen 7/8. Op Het Palet
heeft elke groep een naam, wat bijdraagt aan het wij-gevoel.
Groepen 1/2
Gele vlinders
Rode papegaaien
Blauwe beren

Groepen 3/4
Paarse inktvissen
Rode vossen
Witte uilen

Groepen 5/6
Oranje goudvissen
Groene kikkers

Groepen 7/8
Gele eenden
Blauwe dolfijnen

Het ritmisch weekplan
Een jenaplanschool werkt vanuit een ritmisch weekplan, ook te beschouwen als weekrooster. De bouwstenen
voor dit ritmisch weekplan zijn de vier basisactiviteiten – gesprek, spel, werk en viering. De heldere structuur
hierin biedt de kinderen nodige houvast.
Door het ritmisch weekplan schoolbreed te maken, afgepast op het niveau van de groep, is het ook mogelijk
groepsoverstijgend te werken. Hierbij kan gedacht worden aan het samenlezen van een kind uit groep 8 met een
kind uit groep 4, wat rooster technisch mogelijk is omdat de hele school op hetzelfde moment leest.

Voorbeeld van een ritmisch weekplan
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LEERGEBIEDEN
Wereldoriëntatie
Als Jenaplanschool is er de overtuiging de wereld als een totaliteit te moeten benaderen en die wereld is zo
belangrijk dat de oriëntatie in de wereld tot het hart van ons onderwijs gemaakt is.
Op de volgende wijze wordt het onderwijs op Het Palet aangeboden:
• Door de cursussen (taal, rekenen, ruimte en tijd) leren de kinderen vaardigheden om zich in de
verschillende ervaringsgebieden te kunnen verdiepen,
• Door spontane wereldoriëntatie (inbreng van kinderen, n.a.v. eigen studie, verslagen) komt een groot
aantal leerervaringen aan bod.
• Door geplande wereldoriëntatie (thema’s, projecten, lessenreeksen, kringen) komen kinderen in
aanraking met alle leerervaringen van de ervaringsgebieden, waarvan wij als school vinden dat zij aan
bod moeten komen.
Op Het Palet wordt geprobeerd de kinderen zoveel mogelijk in leer- en ontdeksituaties te plaatsen, die zo dicht
mogelijk bij de werkelijkheid, de leef- en belangstellingswereld van de kinderen liggen. Daarbij wordt niet alleen
een appèl op het hoofd (cognitieve kennis) maar ook op het hart (betrokkenheid, handelingsbereidheid) en
handen (beeldende vormen, de werkelijkheid echt voelen) gedaan.
Uiteindelijk is het voornaamste doel van het wereld oriënterend onderwijs om kinderen de handvatten aan te
reiken om zelfstandig of samen met anderen de wereld om hen heen te ontdekken, te begrijpen en naar eigen
inzicht in te richten.

Nederlandse taal (lezen en schrijven)
Net als bij de wereldoriëntatie moet taal met name in zijn functionaliteit tot uitdrukking moet komen. Taal moet
leven, moet benut en gebruikt worden om met elkaar te communiceren, maar ook om uitingen van creativiteit
vast te leggen. Daarvoor zijn een aantal vaardigheden nodig zoals lezen, luisteren, schrijven, spellen, etc. Op
verschillende manieren leren de kinderen deze vaardigheden aan. Hiervoor gebruikt de school de taalmethode
Taal Actief als leidraad, maar wijkt hier in het belang van het kind ook wel eens van af.
Het kringgesprek speelt een belangrijke rol bij het taalonderwijs. In de kring is veel aandacht voor taal, zoals
taalspelletjes, boek- en studiepresentaties, discussies, etc. In de kring leren de kinderen hun gedachten onder
woorden te brengen, te luisteren naar anderen en vragen te stellen.
Daarnaast maken de kinderen regelmatig teksten. Dat begint al bij de onderbouw. De kleuter vertelt zijn verhaal
bij zijn tekening, de leerkracht schrijft het verhaal erbij en leest dit voor. Spelenderwijs leren de kinderen
leestekens. Later worden er teksten geschreven als verhaal maar ook als onderdeel van een verslag of werkstuk.
Het leesonderwijs begint met de methode Veilig Leren Lezen. Voor het begrijpend lezen wordt er gewerkt met
Nieuwsbegrip XL. Dit is een relatief nieuwe begrijpend leesmethode die voor een deel ook digitale opdrachten
voor de leerlingen heeft.

Rekenen en wiskunde
De rekenmethode Pluspunt is een moderne en aantrekkelijke methode waarin naast het aanleren en oefenen
van de bewerkingen, de leerstof zo functioneel mogelijk wordt aangeboden. De methode is erop gericht op het
zelf ontdekken van oplossingen en rekenstrategieën. Daarnaast biedt de methode voldoende
differentiatiemogelijkheden om kinderen (ook individueel) gevarieerde oefenstof aan te bieden. Deze nieuwe
methode maakt gebruik van digitale oefenstof, zodat de leerlingen op eigen niveau en tempo kunnen oefenen.

Expressie
Expressie is een uiting van een beleving. Deze uitingen kennen een grote verscheidenheid aan vormen, denk aan
toneel, muziek, een tekening een tekst, etc. De school probeert al deze expressievormen in meer of mindere
mate een plaats te geven. Ouders ondersteunen vaak hierbij. Vaak wordt hierbij groepsdoorbrekend in een
circuitvorm gewerkt.
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Bewegingsonderwijs
In de onderbouw wordt dagelijks aandacht aan de spel- en bewegingslessen besteed in het speellokaal van de
school of bij goed weer buiten.
Voor alle kinderen op Het Palet geldt dat zij dit schooljaar minimaal een keer per week les krijgen van een
vakleerkracht gymnastiek, de groepen 3 tot met 8 twee keer.
Doelen van het bewegingsonderwijs zijn:
• Je eigen lichamelijke mogelijkheden en beperkingen leren kennen,
• Je eigen lichaam goed kunnen hanteren,
• Het krijgen of houden van een uithoudingsvermogen,
• Samen spelen,
• Durf en plezier hebben of krijgen bij spel en beweging,
• Risico’s leren nemen, tegen je verlies kunnen en sportiviteit.

Engels
De kinderen van de bovenbouw wordt een positieve houding bijgebracht ten aanzien van een vreemde, in dit
geval de Engelse, taal. Dit wordt vanaf groep 5 aangeboden middels de methode Groove Me.
Daarnaast willen wij de kinderen bewust laten worden van de rol die Engels speelt in de Nederlandse en
internationale samenleving op sociaal en cultureel terrein. Dit gebeurt in alle groepen en op aandragen van
zowel de stamgroepleider als de leerling, vaak tijdens een kring.

ICT/computeronderwijs
Het voornaamste doel is van de kinderen kritische en praktische computergebruikers te maken. Hiervoor wordt
gebruik gemaakt van een leergang “Veilig internet” om kinderen te leren hoe ze veilig met alle mogelijkheden
van internet om kunnen gaan. De ICT-leerkracht is geschoold in mediawijsheid en geeft daar ook lessen in aan de
leerlingen van de bovenbouwgroepen.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 beschikken over een Chromebook, waarop gewerkt kan worden met de
bestaande methodes van de school.
De school beschikt daarnaast over een netwerk en voldoende computers en IPads voor de overige groepen.

Verkeer
In de bovenbouw doen alle kinderen mee aan het theoretisch verkeersexamen. Het Palet organiseert daarom
verkeersweken, waarbij de hele school werkt rond dit thema.

Godsdienst onderwijs
Het Palet is een openbare Jenaplanbasisschool. Dat betekent dat wij kinderen tijdens hun basisschoolperiode
een basis meegeven waarin verschillende godsdiensten of levensovertuigingen besproken worden. Omgaan met
diversiteit, respect hebben voor levensbeschouwingen en godsdienst en het maken van eigen keuzes ligt hieraan
ten grondslag. Dit pas goed bij de kijk op onderwijs, vanuit Jenaplan.
Leerlingen op openbare scholen kunnen een uur godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs per
week krijgen. Dit kan alleen op verzoek van de ouders èn als er op school voldoende belangstelling voor is.
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De zorgstructuur op school
Visie op zorgbeleid
Het zorgbeleid op Het Palet splitst zich op in twee met elkaar in relatie staande delen; de leerlingenzorg en de
kwaliteitszorg.
In het kader van leerlingenzorg geldt dat er gekeken wordt naar kinderen vanuit de visie op onderwijs van
jenaplan. Dat gaat ervan uit dat ieder kind uniek is en daarmee ook automatisch inhoud dat kinderen van elkaar
verschillen. Op Het Palet wordt niet alleen rekening gehouden met deze verschillen, maar wordt het ook als een
uitdaging om zoveel mogelijk aan de individuele kwaliteiten en wensen van elk kind tegemoet te komen.
In de onderwijspraktijk wordt vorm aan het omgaan met verschillen gegeven door ieder kind goed te volgen in
zijn of haar ontwikkeling. Dat wordt gedaan door middel van toetsen, observaties en gesprekken met kind en
ouder. In het leerlingvolgsysteem en het leerling-dossier worden alle gegevens bijgehouden en verzameld. Dit
leerlingvolgsysteem is niet alleen cognitief gericht maar ook sociaal emotioneel en motorisch.
In leerjaar 6 nemen we de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) af bij alle leerlingen. Deze toets
probeert een vooruitblik te geven op het niveau dat een kind aan het eind van de basisschool kan halen.
In eerste instantie ligt de zorg voor een kind bij de groepsleerkracht. Deze houdt bij hoe een kind zich ontwikkelt.
Daarnaast is de coördinatie van de leerlingenzorg op Het Palet opgedragen een de intern begeleider (IB’er).
Samen met de groepsleerkracht verzorgt deze IB’er ook de remedial teaching.
Het Palet hoort bij het Samenwerkingsverband 2302. Hierin werken alle scholen in de regio samen om Passend
Onderwijs aan te bieden voor alle kinderen.
Het Palet werkt samen met het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede, een onderdeel van het
bovengenoemde samenwerkingsverband. Er is regelmatig overleg met dit steunpunt, over de resultaten van ons
onderwijs (de zogenaamde kwaliteitszorg) en over individuele leerlingen (de zogenaamde leerlingenzorg).
De school is daarnaast verbonden aan de hulpverleners in de wijk. De gemeente Enschede heeft wijkcoaches die
scholen begeleiden. Zij zijn aanspreekpunt voor de scholen, als er zorgen zijn rond een leerling. Ouders kunnen
de wijkcoach ook benaderen en er zijn spreekuren op school. De IB’er kan ook bemiddelen in het contact met de
wijkcoach.
Ouders kunnen contact opnemen via:
wijkteams@enschede.nl 053 – 481 79 00

Leerlingenzorg
Zoals eerder genoemd houden de leerkrachten de ontwikkeling van uw kind bij. Dat doen ze dagelijks,
bijvoorbeeld in het logboek wat in de klas bijgehouden wordt of in PlanB2, het digitale registratiesysteem.
Ouders hebben dagelijks de mogelijkheid om met de leerkracht te overleggen over hun kind. Daarvoor zijn de
inloop kwartiertjes aan het begin van de schooldag, van 8:15u tot 8:30u.
De methodes die de school gebruikt toetsen de ontwikkeling van de kinderen regelmatig. Dit worden
methodetoetsen genoemd. Twee keer per jaar, in januari en in juni, worden de kinderen getoetst met landelijke
toetsen van het CITO. Hiermee worden de vorderingen vergeleken met landelijke normen.
Daarnaast wordt de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen twee keer per jaar bijgehouden door het
invullen van observatielijsten door de leerkracht. De leerkracht gebruikt deze gegevens om de lessen aan te
passen aan de kinderen.

Kennismakings- en voortgangsgesprekken
Aan het begin van het eerste leerjaar komt de leerkracht bij de ouders op huisbezoek. Ieder jaar worden de
ouders van nieuwe leerlingen aan het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

12
Openbare Jenaplan basisschool

De ouders worden minimaal twee keer per jaar uitgenodigd voor een 10 minuten gesprek over de vorderingen
van hun kind. Als het nodig is, kan de school de ouders vaker uitnodigen. Hiervoor wordt drie keer per jaar een
extra gesprekkenweek gepland.
De rapportgesprekken worden door de leerkrachten voorbereid. De ouders ontvangen de schriftelijke
voorbereiding bij het rapportgesprek. De leerkracht noteert de afspraken die in het gesprek gemaakt worden. De
ouders ondertekenen dit verslag en het wordt bewaard in het leerlingendossier op school.
Als voorbereiding is er in de week voor de 10 minutenavond een tweetal kijkochtenden. Ouders en kinderen
kunnen samen op school alle schriften en werkboeken e.d. inzien. De kijkochtenden duren van 8:15u tot 8:45u
en worden aan u doorgegeven door de leerkrachten.
Drie keer per jaar is er overleg met het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede, het SPOE. Dit overleg wordt het
basis- of het diepteteam genoemd. De orthopedagogen en consulenten van dit steunpunt begeleiden alle
Consent-scholen. Een deel van dit overleg wordt gebruikt om over individuele kinderen te spreken. Hierbij zijn
de orthopedagoog en de consulent aanwezig, de schoolverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker
kunnen op verzoek ook deelnemen. Bij dit deel is ook de leerkracht aanwezig. Als een leerkracht een leerling wil
bespreken is hiervoor toestemming van de ouders nodig. Indien nodig zult u door ons om toestemming voor een
dergelijk gesprek gevraagd worden.
Redenen om een kind te bespreken kunnen bijvoorbeeld een vermoeden van dyslexie, faalangst of zorgen over
de situatie bij het kind thuis zijn. Ouders worden geïnformeerd over de adviezen van het SPOE omtrent hun kind.
Het SPOE ondersteunt ook als blijkt dat onze school geen antwoord kan geven op de onderwijsvraag van uw
kind.
De school kan daarnaast contact leggen met de schoolarts of het maatschappelijk werk om hulp aan ouders te
bieden.
De school hanteert ook een meldcode die van toepassing is bij vermoedens van kindermishandeling. De
meldcode is in te zien via de website van Het Palet.

Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 werd de wet Passend Onderwijs van kracht.
Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn:
• Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken;
• Scholen zorgplicht hebben, de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een
passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind;
• Scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan
leerlingen vanuit onderwijs en zorg.
Samenwerkingsverband en sub regio
Het Palet maakt deel uit van het schoolbestuur Stichting Consent. Alle schoolbesturen in de gemeenten
Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal, Haaksbergen, Borne, Dinkelland en Losser zijn verenigd in het
Samenwerkingsverband (SWV) 23-02 PO.
Onderwijs, passend bij iedere leerling
Alle scholen binnen het SWV 23-02 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle
locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke
extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en school specifieke ondersteuning hebben
scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel (SOP). Er is ook een dergelijk profiel voor Het Palet, u
kunt dit opvragen bij de IB’er of inzien op de website.
Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de
ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de sub regio gezocht naar
een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt.
Hierbij kan gedacht worden aan een hulpvraag in het basis- of diepteteam en wordt er een orthopedagoog
betrokken bij de zorg en om advies gevraagd.
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Nader onderzoek kan één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de
ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op die school niet
langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het
speciaal onderwijs zijn.
Speciaal (basis)onderwijs
Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs moet de school, samen met de ouders/verzorgers, een
toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Toelating van het samenwerkingsverband. Meer
informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het
samenwerkingsverband of via de school.
Meer informatie voor ouders
Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en
extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de
ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders.

Het samenwerkingsverband 23-02 PO heeft een eigen website:
www.swv2302.nl
De website van het ministerie van OCW biedt informatie op:
www.passendonderwijs.nl
Voor meer informatie over de samenwerkingsverbanden en Passend Onderwijs kunt u naar:
www.passendonderwijsenouders.nl

Onderwijskwaliteit
De school zorgt ervoor dat de kinderen het onderwijs krijgen dat zo goed mogelijk bij hen past.
Om dit te kunnen doen plannen wij de leerstof en de lessen jaarlijks in, volgens de eisen die de inspectie hieraan
stelt.
Twee keer per schooljaar, januari en juni, nemen we de toetsen af van het CITO-leerlingvolgsysteem (LOVS).
Deze toetsen rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen, worden door alle kinderen gemaakt.
De toetsen worden ook besproken in het team. Zo hebben alle leerkrachten een beeld van de vorderingen van
de kinderen op school.
De gemiddelden van de klas en de school van de CITO-toetsen worden doorgegeven aan het bestuur
De gemeente Enschede, en aan de onderwijsinspectie. Drie tot vier keer per jaar is er overleg met het Steun
Punt Onderwijs Enschede (SPOE). De orthopedagogen en consulenten van dit steunpunt begeleiden alle
Consent-scholen. Op deze bijeenkomsten worden de resultaten van de toetsen, de kwaliteit van het onderwijs,
besproken.
Landelijke toetsen in leerjaar 6, 7 en 8
In leerjaar 6 en 7 is wordt de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) afgenomen. Met deze test
kunnen de leerkracht en de ouders een voorzichtige inschatting maken van de mogelijkheden en prestaties van
de leerling in leerjaar 7 en 8. Om het kind deel te laten nemen aan de toets vragen we u om schriftelijke
toestemming.
Vanaf leerjaar 6 is het mogelijk om de kinderen een eigen leerweg te bieden. Na de NSCCT kan het zijn dat
kinderen een leerlijn krijgen die beter aansluit bij hun mogelijkheden. De school zorgt er dan voor dat instroom
in het VMBO, of soms VSO, mogelijk is door de leerstof hieraan aan te passen.
Dit gebeurt altijd na overleg met de orthopedagoog van het SPOE en de ouders. Vòòr leerjaar 6 is het ongewoon
om een eigen leerlijn aan te bieden.
In groep 8 krijgen de kinderen van de leerkracht een advies omtrent het voortgezet onderwijs. Dit gaat op twee
momenten, tijdens een voorlopig adviesgesprek medio november en het echte adviesgesprek medio februari.
Die advisering is gebaseerd op de “film” die van het kind gemaakt in 8 jaar basisonderwijs, bestaande uit:
• De ervaring die de leerkracht in leerjaar 7 en 8 heeft opgedaan met uw kind
• De CITO toetsen die in 8 jaar basisonderwijs zijn afgenomen
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•
•

Een vragenlijst over de werkhouding ingevuld door de leerkracht en de leerling
Een gesprek met de leerling en de ouders

De IEP-eindtoets telt niet meer mee voor het schooladvies, maar kan worden ingezet om op een hoger niveau in
te stromen. De school is verplicht een eindtoets beschikbaar te hebben en af te nemen.
Kinderen die nog geen twee jaar op een basisschool zitten en kinderen met een eigen leerweg mogen deze toets
overslaan. Voor kinderen met een dyslexieverklaring is er een aparte versie beschikbaar. Met de ouders van deze
kinderen overlegt de school over de mogelijkheden.
Voor meer informatie kunt u naar:
www.nscct.nl
https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/iep-leerlingvolgsysteem/

Uitstroomgegevens
De kinderen stromen na het laatste jaar bij ons op school uit naar verschillende vormen van voortgezet
onderwijs. Zo divers als zij binnen komen, zo divers stromen zij ook weer uit.
Hieronder vindt u een overzicht van de laatste jaren:
Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

HAVO/VWO
57%
65%
69%
41%
50%
55%
80%
51%
60%
65%
52%

VMBO T
8%
10%
22%
31%
33%
30%
8%
29%
20%
27%
18%

Overig VMBO
35%
25%
9%
28%
17%
15%
12%
20%
20%
8%
30%

Doorstroming binnen school
Bij inschrijving op onze school en bij de overgang naar de volgende bouw worden de kinderen ingedeeld in een
stamgroep. Bij het indelen van de kinderen in de nieuwe stamgroep wordt er zorg gedragen voor een
evenwichtige verdeling wat betreft het aantal kinderen per groep, de verdeling jongens en meisjes en een
evenwichtige verdeling van kinderen die extra zorg nodig hebben. Verder komen (in principe) geen broertjes en
zusjes bij elkaar in de groep wordt er, indien mogelijk, rekening te houden met vriendschappen of positieve
invloed van kinderen op elkaar.
Soms is een kind niet toe aan doorstromen naar een volgend leerjaar. In overleg met de ouders wordt dan
gekeken naar een oplossing. In de eerste leerjaren, tot aan leerjaar 5 en 6, kan een kind een jaar langer in de
stamgroep blijven. De leerstof kan dan nog eens worden aangeboden. Omdat de helft van de stamgroep blijft is
er voor de kinderen altijd een groep vertrouwde klasgenoten aanwezig. De leerkracht, die twee leerjaren
leerstof aanbiedt in een stamgroep, kan het aanbod aanpassen aan de leerling.
Vanaf leerjaar 6 kan er ook gewerkt worden met een eigen leerweg. Met de ouders en met ondersteuning van
een orthopedagoog van het Steunpunt Passend Onderwijs wordt er dan een programma voor een leerling
gemaakt. Daarbij is het doel dat een leerling aan het eind van de basisschool meedoet met de eindtoets en kan
doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Deze kinderen blijven zoveel mogelijk meedoen met het gewone
aanbod in de klas.
Kinderen stromen in als ze 4 jaar worden. De doorstroom naar groep 3 vindt altijd plaats in augustus, bij de start
van het schooljaar. Voor sommige kinderen is de kleuterperiode daarom langer dan voor anderen.
Voor de doorstroom naar leerjaar 3 is het nodig dat er 3 CITO toetsmomenten zijn. Daarmee kan worden
ingeschat of een leerling verder kan naar leerjaar 3. De toetsen worden twee keer per jaar afgenomen. Na
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anderhalf jaar kan daarom pas een beslissing worden genomen. Daarbij wordt niet alleen naar de CITO-toetsen
gekeken, ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen speelt een grote rol.

Begaafde leerlingen

Kinderen kunnen op veel manieren begaafd zijn. In het jenaplanonderwijs, met de grondvormen gesprek, spel,
werk en vieren, aandacht voor projectonderwijs en met de stamgroepen, liggen veel mogelijkheden om kinderen
hun talent te laten ontplooien. Kinderen die cognitief meer aankunnen krijgen op school hiervoor de meeste
mogelijkheden al in reguliere tijd aangeboden.
Kinderen die begaafd zijn worden vooral gesignaleerd doormiddel van de CITO toetsen die twee keer per jaar
worden afgenomen. Ook de observatielijsten van de SCOL die de leerkracht twee keer per jaar invult dragen bij
in het signaleren. Daarnaast speelt de informatie van ouders en de observatie van de leerkracht een rol. De
school kan na overleg met de ouders besluiten een kind ondanks de toets resultaten toch te zien als een
begaafde leerling, of juist niet.
In het algemeen streeft de school naar een evenwichtig opgroeiend kind. Kinderen die zowel in de CITO als in de
SCOL goed scoren, gelden als begaafde leerling.
In de eerste leerjaren werken de leerkrachten met een aanbod in thema`s. In ieder thema is het aanbod divers,
met eenvoudige maar ook moeilijke dingen. Kinderen krijgen de mogelijkheid om te kiezen voor een bepaald
niveau. Kinderen die na de toetsen gezien zijn als begaafd, krijgen het moeilijke werk vaker aangeboden om hen
te prikkelen en betrokken te houden.
In de hogere leerjaren hebben (bijna) alle methodes een begaafdenaanbod. Kinderen krijgen bij rekenen, taal,
begrijpend lezen al aangepast werk. Daarnaast hebben kinderen een weektaak, die ook op hun niveau is
ingericht.
Met regelmaat wordt er met een begaafden-groep gewerkt. De kinderen in deze groep komen uit de leerjaren 58. Zij komen bij elkaar om te werken aan opdrachten die aansluiten bij de lessen in de klas en daarnaast een beroep
doen op meervoudige intelligentie. Deze groep staat onder leiding van de intern begeleider, tevens
talentbegeleider.
Als de kinderen de opdracht hebben uitgevoerd, kunnen zij aan hun klasgenoten hulp bieden bij het uitvoeren van
deze opdrachten. Daarnaast krijgen de kinderen wat lessen filosofie. Voor de begaafde kinderen is het zo ook
mogelijk te leren (samen)werken en spelen met anderen, en hun eigen positie als begaafde binnen een groep te
leren kennen en waarderen.

Rapportage
Bij het inschrijven van een leerling ontvangt de school gegevens. In het gesprek met de directie en eventueel de
intern begeleider, wordt de ouders gevraagd om de informatie die de school nodig heeft te delen.
De school ontvangt ook gegevens van de peuterspeelzaal, de kinderopvang of de vorige basisschool. Dat zijn
meestal de resultaten van toetsen, een kopie van het rapport en informatie over de leerstof die aangeboden is.
Als er meer informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld van een dyslexie instituut, een orthopedagoog, of van de
logopedist, dan vragen wij de ouders de noodzakelijke gegevens met ons te delen.
De gegevens van de leerlingen bewaren wij op school in het leerling dossier.
Hierin zitten:
• Het inschrijfformulier
• Uitslagen van toetsen, ook van toetsen die buiten school zijn afgenomen, bijvoorbeeld van een dyslexieonderzoek
• Kopieën van de rapporten
• Verslagen van gesprekken met ouders
• Informatie van de vorige school, de peuterspeelzaal of het dagverblijf
• Verslagen van gesprekken met andere betrokkenen, bijvoorbeeld het SPOE
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Het dossier is voor ouders in te zien. Gegevens in het dossier gaan alleen met toestemming van de ouders naar
bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs. Vijf jaar na het verlaten van de school, wordt het dossier vernietigd.

Pedagogisch klimaat en veiligheid
Het Palet wil:
ü Kinderen helpen ontwikkelen tot gezond functionerende en 'stevige' mensen - werken aan
welbevinden, werken rond gevoelens, werken aan zelfsturing.
ü Kinderen op een vaardige en prettige manier met elkaar leren omgaan werken aan sociale
vaardigheden, werken aan een positieve groepssfeer, werken aan verdraagzaamheid in het algemeen
en met betrekking tot de kwetsbaren in onze maatschappij in het bijzonder.
Er wordt naar gestreefd dat iedereen met al zijn of haar specifieke kenmerken en eigenschappen binnen de
groep geaccepteerd en gerespecteerd wordt. Eigenheid op het gebied van kleding, interesses, uiterlijke
kenmerken, cognitieve vaardigheden en sociale achtergrond en dergelijke mag hierbij geen rol spelen.
Om dit te bereiken worden accenten gelegd op het vergroten van sociale vaardigheden en weerbaarheid door
de uniciteit van elk kind voorop te stellen. Het benadrukken van elkaars specifieke eigenschappen worden
tijdens les en speelsituaties in de groep en school gedaan.
De groepsnorm wordt indien nodig door middel van allerlei gespreksvormen te doorbroken. Hierbij wordt de
mondigheid van de kinderen vergroot door de regel: "In de kring mag (bijna) alles gezegd worden zonder erop
afgerekend te worden".
Samenwerking tussen kinderen wordt bevorderd door middel van, soms door de leerkracht, samengestelde
groepjes of tweetallen.
Ieder schooldag begint en eindigt met aandacht voor het omgaan met elkaar. Voor het begin van de lessen is de
leerkracht in de klas aanwezig om kinderen en ouders te begroeten. Deze inlooptijd (8:15u-8:30u) is voor de
overdracht van de dagelijkse dingen rond uw kind. Als uw kind slecht geslapen heeft of zenuwachtig is vanwege
een bezoek aan de tandarts kunt u dit melden bij de leerkracht.
De dag wordt afgesloten met vragen en complimenten. Kinderen leren zo kleine ergernissen uit te praten en
gaan naar huis met een opgeruimd gevoel. De complimenten zijn belangrijk; als het laatste van de schooldag een
compliment is van een klasgenoot omdat er zo lekker gevoetbald is in de pauze, is het logischer de volgende dag
met plezier naar school te gaan.
Tijdens het speelkwartier gaan er drie leerkrachten, roulerend dankzij een pleinwachtschema, met de kinderen
mee naar buiten. Zo kan de leerkracht ook zien hoe en met wie uw kind speelt. Uw kind kan de leerkracht snel
bereiken, als er iets aan de hand is.
De leerkrachten zijn ook aanwezig tijdens de lunchpauze. Zij eten met de kinderen en een aantal gaat met de
kinderen mee naar buiten. Hiermee zorgen we voor een schooldag waarin voortdurend wordt gewerkt aan een
veilig schoolklimaat.
Twee keer per jaar vullen de leerkrachten voor elk kind een observatielijst in. Deze lijst, de SCOL, geeft een beeld
van de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van een kind. Met de gegevens uit deze lijst kan de leerkracht
lessen geven over gedrag, of activiteiten organiseren om kinderen te helpen bij het ontwikkelen van sociale
vaardigheden. De SCOL geeft ook een overzicht van de sfeer in een groep. De leerkracht kan hiermee ook aan
het werk. De resultaten van de SCOL worden in het team besproken en indien nodig in een oudergesprek
gedeeld.
Het team is geschoold Positive Behaviour Support (PBS). Dit is een programma om kinderen in een positieve
sfeer te leren met elkaar en volgens regels te leren en te werken.
Als er sprake is van pesten of ander verstorend gedrag neemt de school altijd contact op met de ouders om
samen naar een oplossing te zoeken. Hierbij kan de school de ondersteuning aan ouders aanbieden van het
schoolmaatschappelijk werk en de schoolverpleegkundige of schoolarts.

GGD en logopedie
De GGD houdt zich bezig met de gezondheid van de bevolking. Ten behoeve van de jeugd voert zij een aantal
taken uit op de basisscholen. Dit gebeurt ook op Het Palet. Voor de onderzoeken plaats vinden krijgen de ouders
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altijd schriftelijk een uitnodiging. De schoolverpleegkundige komt in groep 2 en groep 7 een bezoek doen en
indien nodig ook in de andere groepen.
Alle kinderen worden op jonge leeftijd gescreend door een logopediste. Hier kan enige behandeling uit
voorvloeien. Ook hierover wordt u van tevoren geïnformeerd.

Regels voor schorsing of verwijdering
Schorsing van een leerling
De directeur van de school kan een leerling schorsen wanneer er sprake is van een situatie die de dagelijkse gang
van zaken op school ernstig verstoort en waarbij de veiligheid van de leerlingen en/of het personeel in het
geding is. Er wordt op een terughoudende wijze gebruik gemaakt van het middel tot schorsing. Een leerling kan
worden geschorst voor een periode van ten hoogste één week en de ouders worden zowel mondeling als
schriftelijk van de schorsing in kennis gesteld.
Als u het niet eens bent met de schorsing dan kunt u daartegen bezwaar aantekenen.
Verwijderen van een leerling
De directeur van de school kan het schoolbestuur voorstellen een leerling van de school te verwijderen. Alvorens
tot verwijdering wordt overgegaan, worden zowel de ouders als de betrokkenen van de school door het
schoolbestuur gehoord. Een definitieve verwijdering vindt pas plaats nadat een andere school bereid is
gevonden de leerling toe te laten. De ouders worden zowel mondeling als schriftelijk in kennis gesteld van de
verwijdering.
Als u het niet eens bent met de verwijdering dan kunt u het besluit, ter toetsing, voorleggen aan een
onafhankelijke commissie te weten de Geschillencommissie Passend Onderwijs en eveneens bezwaar
aantekenen bij het schoolbestuur.
Procedures
In het geval de directie verwijdering van een leerling (of ouders) overweegt, is het nauwkeurig doorlopen van
een verwijderingsprocedure van groot belang.
Bij verwijdering wordt onderscheid gemaakt tussen verwijdering omdat de school niet kan voldoen aan de
zorgbehoefte van een leerling en verwijdering op andere gronden. In het geval van verwijdering in verband met
zorgbehoefte wordt in overleg met ouders gekeken naar een betere school voor hun kind. In de nieuwe situatie
die de wet Passend Onderwijs omschrijft, zal waarschijnlijk het bestuur met een advies voor ene nieuwe school
komen.
Indien het gaat om verwijdering op andere gronden kan het gaan om ernstig wangedrag van de leerling en /of de
ouders. Hierbij kan gedacht worden aan (herhaaldelijk) schoolverzuim, overtreding van de schoolregels,
agressief gedrag, bedreiging, vandalisme of seksuele intimidatie.
Er volgt altijd eerst overleg met de betrokken ouders. Daarbij kunnen ook de ouders van andere betrokken
leerlingen worden uitgenodigd. De school heeft de mogelijkheid om hulp in te schakelen in dit soort gevallen. De
leerplichtambtenaar, de wijkagent, de onderwijsconsulent en het Steunpunt Onderwijs Enschede zijn hiervoor
beschikbaar.
Als er geen oplossing op school te vinden is, bemiddelt het SPOE bij het zoeken naar een andere school.
Voor de te doorlopen procedure wordt de 'Verwijderingprocedure' van Stichting Consent gehanteerd.
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SPECIALE ACTIVITEITEN
Vieringen en evenementen
Aansluitend bij de thema’s van ons onderwijs hebben wij vieringen. Deze kunnen van uiteenlopende inhoud zijn.
Hierbij valt te denken aan:
ü Sinterklaas wordt ieder jaar aan het begin van zijn bezoek op onze school, door ons in De Hatteler
ontvangen. In de Hatteler wordt door onze school een logeerkamer van de Sint ingericht. De
goedheiligman maakt daar graag gebruik van. De onderbouw kinderen gaan bij hem op bezoek. Tijdens
deze opening zijn ouders welkom in De Hatteler. Daarna bezoekt Sinterklaas de groepen en neemt voor
de jongere kinderen een cadeautje mee. De oudere kinderen krijgen een groepscadeau. In de bovenbouw
worden traditioneel lootjes getrokken en gedichten en surprises gemaakt voor elkaar.
ü Wij vieren de kerst met een door de ouders verzorgde kerstmaaltijd. Deze viering vindt plaats vanaf
17.00 uur. Voor de ouders is er traditioneel een vuurkorf en een glas glühwein. Dit is een initiatief van
de MR/OR.
ü In het voorjaar vieren wij paasfeest met een ontbijt.
ü Een speciale viering is ook de afscheidsavond van groep 8. Zij zijn met hun afscheidsmusical geruime tijd
aan het werk. Decors maken, liedjes en teksten instuderen, kleding, het is een grote organisatie voor de
kinderen.
ü De verjaardagen van de kinderen worden in de kring gevierd. De jarigen trakteren meestal de kinderen
en de leerkrachten op een stukje fruit of iets lekkers. Ouders mogen bij deze viering aanwezig zijn.
Gedurende het schooljaar vinden er ook verschillende andere evenementen en feesten plaats, zoals:
ü Tijdens de landelijke Kinderboekenweek in oktober besteden wij in projectvorm aandacht aan dit
evenement.
ü Eenmaal per jaar hebben wij een gezamenlijk schoolproject. Wij kiezen hierbij uit een zevental
ervaringsgebieden, die door roulatie in de loop der tijd allemaal een keer aan bod komen. Deze
projecten worden altijd met een speciale activiteit gestart en afgesloten. Dit kan een viering zijn maar
ook een tentoonstelling.
ü Ook kennen wij natuurlijk sportdagen. In Enschede is er een jaarlijkse sportdag voor de groepen 7 en 8.
Natuurlijk doet Het Palet ook mee aan de Koningsspelen, als ambassadeur van het eerste uur!

Buitenschoolse activiteiten
In samenwerking met Sportaal worden er diverse buitenschoolse activiteiten georganiseerd.
Onze school neemt ook deel aan diverse sporttoernooien. Meestal vinden die activiteiten in vakanties of na
schooltijd plaats.

Schoolreizen
De schoolreizen van de kinderen worden gedurende het schooljaar gemaakt.
De groepen 1 t/m 4 gaan in het najaar een dagje uit. De groepsleerkrachten benaderen hiervoor ouders ter
begeleiding.
De groepen 5 t/m 7 gaan wisselend een dag of twee dagen op schoolreis. Ook hiervoor worden de ouders door
de groepsleerkracht benaderd.
Groep 8 maakt een meerdaags reisje naar Vlieland. Dit afsluitende kamp wordt in de klas al via een aantal lessen
voorbereid. Bij deze schoolreis gaan alleen leerkrachten mee.
De groepen 6 en 7 gaan een of twee dagen op schoolreis. Hierbij worden wel weer ouders uitgenodigd.
De kosten van de schoolreizen worden jaarlijks vastgesteld en bekend gemaakt via het jaarlijkse infoboekje of
informatiebrieven.

Eigen vervoer en verzekering
Tijdens het schooljaar kan het gebeuren dat u wordt benaderd te rijden voor een korte excursie. Dat kan
bijvoorbeeld een cultureel uitje zijn naar het museum.
De school kan zich helaas niet verzekeren voor eventuele risico's en aansprakelijkheid ten gevolge van vervoer
van kinderen door ouders. Volgens de wet zijn bestuurders van motorvoertuigen persoonlijk aansprakelijk. Veel
19
Openbare Jenaplan basisschool

ouders hebben, ook met het oog op vervoer van en naar school van eigen en andermans kinderen, een
ongevallen-inzittendenverzekering of een (uitgebreidere) 'schade-inzittenden verzekering'.
Indien u zo'n verzekering nog niet heeft en toch mee wilt rijden is dat wellicht het overwegen waard.
Bij het vervoer van kinderen moet u aan de volgende algemene verkeersregels t.a.v. vervoeren denken:
• Kinderen mogen uitsluitend met een gordel om vervoerd worden
• Kinderen mogen niet voorin naast de bestuurder zitten tenzij het kind ten minste 12 jaar oud is en ten
minste 150 cm groot is.
• De chauffeur is verantwoordelijk voor het vervoer van de leerlingen in de auto.

Naschoolse opvang (BSO) en voorschoolse opvang (VSO)
De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door de Kinderdomein-HumanKind.
In het gebouw heeft Kinderdomein-Humankind op de begane grond een ruimte ingericht voor de BSO. Zij bieden
elke dag opvang van 14:00 uur tot 18:00 uur. Op woensdag en vrijdag gaan de kinderen naar locatie Het Honk.
Indien uw kind naar een andere BSO gaat of een andere locatie van Kinderdomein-HumanKind, hebben de
ophalers een vaste plek in de school of op het plein. Dit is voor de kinderen een prettige voorspelbaarheid.
Het wordt door de leerkrachten als prettig ervaren dat u laat weten welke dagen uw (jonge) kinderen naar de
BSO gaan, zodat zij zorg kunnen dragen dat de kinderen bij de ophalers terechtkomen.
U kunt contact opnemen met BSO Het Palet via:
info@kinderdomein.nl
053-2005972
Voor meer informatie over de peuterspeelzaal en de BSO kunt u contact op nemen met:
Mark Arends - locatiemanager HumanKind
06 86 88 39 42
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PERSONEEL
Schoolteam
Ons schoolteam bestaat uit zo’n 15 leerkrachten, een vakleerkracht gymnastiek, een intern begeleider, een
administratieve kracht, een conciërge en een directeur.
Bijna alle leerkrachten werken parttime. Er zijn echter niet meer dan twee leerkrachten per week werkzaam in
de groep.
Personeel met een bijzondere taak
Wie
Wat?
Stefanie Rotting
Directeur
Marleide Peeters
Intern Begeleider (IB)
Weem
Monique Kellekule
Administratie
Cynthia Veltkamp
Vertrouwenspersoon

Wie
Inge van Alstede
Henri Smit

Wat?
ICT, vertrouwenspersoon
Conciërge

Ivo Harmsen

Vakleerkracht gym

Opleiding en scholing
Sinds 1991 is de tweejarige Jenaplanopleiding met het daaraan verbonden Jenaplandiploma een officieel door
de minister erkende opleiding. De meeste teamleden zijn in het bezit van het Jenaplandiploma.
Bij aanname van nieuw personeel wordt verwacht, dat men in het bezit is van het Jenaplandiploma of bereid is
om dit te behalen. Op dit moment volgt het gehele team een 2 tot 3-jarige post hbo-studie Jenaplan.

Vervanging
Bij afwezigheid van leerkrachten door ziekte of verlof is de school verantwoordelijk voor de eerste dag opvang,
daarna wordt een vervangingspool vanuit Stichting Consent benaderd. De eerste dag opvang kan gedaan
worden door een ambulante leerkracht voor de groep te zetten of de groep te verdelen over de andere
groepen.
Lukt het niet om voor de tweede en de daaropvolgende dagen geschikte vervanging te vinden dan is het
mogelijk dat uw kind een briefje mee krijgt dat zij de volgende dag niet op school verwacht worden. Heeft u
absoluut geen opvang dan kan uw kind naar school komen en kan het in een andere groep meedoen.

Stagiaires
Onze school biedt ieder jaar een aantal studenten van de Pedagogische Academie Basis Onderwijs (PABO) de
gelegenheid stage te komen lopen in de groepen. Stagiaires geven af en toe les of nemen als derde of
vierdejaars student soms voor langere tijd de lessen van de leerkracht over. Uiteraard blijft de leerkracht
verantwoordelijk.
Ook de vakleerkracht gym beschikt met enige regelmaat over een stagiaire. Hier gaat het om studenten van de
ALO, de opleiding tot leraar lichamelijke opvoeding.
Vierdejaars stagiaires worden ook wel LIO genoemd: leraar in opleiding. Tijdens het laatste deel van hun
opleiding neemt de LIO de groep 2 dagen per week geheel over. Ook in dit geval blijft de leerkracht
verantwoordelijk.
Naast stagiaires van de pabo hebben wij ook stagiaires van het ROC. Het gaat dan vaak om de opleiding voor
onderwijsassistent.
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ORGANISATIE
Bestuur
Het Palet is zogezegd een openbare Jenaplanbasisschool. Ons bestuur wordt gevormd door de
bestuursorganisatie Stichting Consent, verantwoordelijke voor het openbaar basisonderwijs in Enschede, Losser,
Oldenzaal en Dinkelland. Tot Stichting Consent behoren 32 basisscholen, waar Het Palet er een van is.
Het bestuur regelt zaken op het gebied van personeel, financiën, onderhoud en een gezamenlijke
medezeggenschapsraad.
Voor meer informatie kunt u naar https://www.consentscholen.nl
Verder participeert onze school in:
• IKC
• Samenwerkingsverband 2302
• Kernkring jenaplanscholen Twente – Achterhoek.
• Lid van V.O.O. en de jenaplanorganisaties L.B.V.O. en de N.J.P.V.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk inspraakorgaan voor de school. Het schoolbestuur is verplicht
over veel onderwerpen advies of instemming van de MR te vragen. De MR kan ook uit eigen beweging het
bestuur adviseren over allerlei zaken die de school betreffen. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het
medezeggenschapsreglement.
In de MR zitten drie leerkrachten, gekozen door leerkrachten en drie ouders, gekozen door ouders. De directeur
is meestal aanwezig als adviseur. De MR streeft er naar de belangen van de leerkrachten en van de
ouders/kinderen zo goed mogelijk te behartigen en de openheid in de school te bevorderen.
Naast een MR op schoolniveau is er een GMR op Consent niveau. Een lid van de school is daar afgevaardigde.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden kenbaar gemaakt in de nieuwsbrief. De verslagen worden
in school opgehangen.

Ouderraad en ouderhulp
Naast de MR is er op Het Palet ook een ouderraad (OR). De ouderraad wordt samengesteld uit ouders van
kinderen van onze school. Ook heeft elke groep groepsouders, die benaderd worden door de
groepsleerkrachten.
De OR verzorgt en coördineert in samenwerking met één of meer groepsleerkrachten de organisatie van
verschillende feesten en evenementen.
Naast de evenementen organiseert en stimuleert de ouderraad vaak de participatie van andere ouders bij allerlei
activiteiten en klussen. Veel activiteiten kunnen bij ons op school niet doorgaan als de ouders/verzorger niet
meehelpen. Ouderparticipatie is onmisbaar. Waarbij wij erg blij zijn als u voor de school van uw kinderen ons
“uw talenten” uitleent.

Ouderbijdrage
Jaarlijks wordt er door school een ouderbijdrage van de ouders gevraagd om onze festiviteiten voor de kinderen
te kunnen bekostigen. De bijdrage is verdeeld in een vrijwillige en een verplichte bijdrage.
Voor schooljaar 2019-2020 is het vrijwillige bedrag vastgesteld op €30,-. Hiervan bekostigen we activiteiten voor
kinderen en doen we aanschaf voor de kinderen. Daarbij kunt u denken aan nieuwe boeken, een extra
cultuuractiviteit in school of een ijsje bij hele warme dagen.
De verplichte bijdrage voor schooljaar 2019-2020 is vastgesteld op verschillende bedragen. Van deze bijdrage
betalen we schoolreizen, Sinterklaasattenties en materiaal om overige feesten mee aan te kleden. Dit bedrag is,
zoals het al zegt, verplicht. In de hogere groepen wordt de bijdrage hoger vanwege duurdere schoolreizen, zoals
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de schoolreis van groep 8 naar een Waddeneiland.
Voor de groepen 1 t/m 4 is de verplichte bijdrage vastgesteld op €28,Voor de groepen 5 t/m 7 is de verplichte bijdrage vastgesteld op €35,Voor groep 8 is de verplichte bijdrage vastgesteld op €135,Zowel de vrijwillige als de verplichte ouderbijdrage kunt u overmaken op:
NL81ABNA0441162959
t.n.v. St. OJBS Het Palet
Dit graag onder vermelding van de naam van uw kind en de groep waar het in zit.
Indien u niet in staat bent de verplichte ouderbijdrage te betalen kunt u zich wenden tot Stichting Leergeld. Kijk
voor meer informatie op www.leergeld.nl/enschede.
Let op dat u dit ieder schooljaar opnieuw moet aanvragen wanneer u er gebruik van wilt maken.

Klachtenprocedure en vertrouwenspersonen
Klachten
Op school kunnen problemen ontstaan met ouders, leerlingen en personeelsleden. Binnen elke school is er een
contactpersoon of interne vertrouwenspersoon, die voor de eerste opvang zorgt en zo nodig verwijst naar de
externe vertrouwenspersoon en/of het bestuursbureau van Consent. Stichting Consent is, conform artikel 14
Wet Primair Onderwijs aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van
Onderwijsgeschillen.
Schoolcontactpersoon/ interne vertrouwenspersoon
De schoolcontactpersoon/ interne vertrouwenspersoon heeft tot taak de klager eerste opvang te bieden en te
wijzen op de mogelijkheden voor het indienen van een klacht. De schoolcontactpersoon neemt de klacht niet
zelf in behandeling.
Contactpersonen op Het Palet zijn juf Cynthia (Vossen) en juf Inge van Alstede (Welpen).
Externe vertrouwenspersoon
Voor klachten over ongewenst gedrag op school kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten terecht bij een
externe vertrouwenspersoon. De meest voorkomende vormen van ongewenst gedrag zijn: seksuele intimidatie,
pesten, agressie en discriminatie.
Daaronder vallen niet de klachten die betrekking hebben op onderwijskundige zaken, noch de klachten over de
organisatie en inrichting van de school. Dit soort klachten worden direct met de betrokken leerkracht of directie
besproken. Als er in die situaties, sprake is van klachten over de bejegening, worden ze wel door de
vertrouwenspersoon in behandeling genomen.

Ouders en leerlingen kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. De
externe vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie. Dat betekent onder meer dat hij/zij geen
meldplicht heeft naar de schoolleiding als het gaat om seksuele intimidatie of misbruik van een medewerker van
de school met een leerling.
De externe vertrouwenspersoon is er voor de klager. Zij/hij begeleidt hem/haar bij behandeling van klachten
door:
• vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met informatie.
• zelfstandig en onafhankelijk op te treden als aanspreekpunt voor alle mensen van de school die een
klacht hebben.
• te zorgen voor een eerste opvang na een klacht.
• samen met klager te zoeken naar oplossingen en na te gaan op oplossingen in de informele sfeer tot de
mogelijkheden behoren.
• te onderzoeken of bemiddeling de geëigende weg is voor een oplossing.
• het verstrekken van informatie over procedures, de werkwijze van de interne en de strafrechtelijke
klachtenprocedures en te helpen bij het formuleren van de klacht.
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•

indien nodig te verwijzen naar externe hulpverleningsinstantie(s); voor de meeste instellingen is Bureau
Jeugdzorg de ‘voordeur’.

Heeft u een klacht over seksuele intimidatie, pesten, bejegening, discriminatie en/of agressie, neem dan contact
op met de contact persoon/ interne vertrouwenspersoon van de school of met de externe vertrouwenspersoon.
Mevrouw A. (Anne) Overbeek is externe vertrouwenspersoon voor Stichting Consent en functioneert als
aanspreekpunt bij klachten.
Anne Overbeek is op werkdagen bereikbaar op:
Telefoon: 06 3064 2568
E-mail: anne@burooverbeek.nl
Website: https://burooverbeek.nl
Bestuur
Een klager kan voor behandeling van de klacht ook terecht bij het bestuur van Consent. De wijze van afhandeling
wordt ook wel interne klachtafhandeling genoemd. Een formele klachtbehandeling via een procedure bij de LKC
kan zo voorkomen worden.

Stichting Consent
Bestuurssecretaris
Postbus 40042
7504 RA Enschede
Telefoon: 053-4884444
E-mail: info@consentscholen.nl.
Landelijke Klachtencommissie
Stichting Consent is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).
Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
een advies uitbrengen. Het probleem kan vaak ook door mediation worden opgelost.

Klachten kunnen gaan over gedrag en omgang maar ook over beslissingen. Veelvoorkomende onderwerpen van
klachten zijn:
• begeleiding en andere onderwijskundige zaken
• communicatie
• schorsing en verwijdering
• pesten
• ongewenste intimiteiten
• discriminatie
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Overige bijzonderheden
Ouderavonden
Aan het begin van ieder schooljaar worden er in alle groepen ouderavonden gehouden. De groepsleerkrachten
vertellen over het werken, de sfeer, de organisatie en de nieuwe leerstof in de betreffende groep.

Aanmelden op school
Aanmelden op school (4-jarig kind)
Aanmelden van een nieuwe leerling mag in een vroeg stadium. Ouders die overwegen om hun kind aan te
willen melden als leerling van Het Palet, ontvangen schriftelijke informatie over de school door middel van
de schoolgids.

Tijdens het kennismakingsgesprek en de rondleiding door de school geeft de directeur informatie over de
school en de toelatingsprocedure. Ouders informeren de directeur over hun kind. Als er bijzonderheden zijn,
extra zorg nodig is, kunnen ouders dit in dit gesprek aangeven. Ook de gegevens van de peuterspeelzaal
kunnen de ouders tijdens dit gesprek overdragen.
Ouders die hun kind willen aanmelden als leerling van de school vullen een inschrijfformulier in (dit kan op
school of thuis). Na inlevering of toezending van een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier ontvangen de
ouders bericht of het kind kan worden toegelaten en met ingang van welke datum.
Toelating wordt door de directeur verleend. Afwijzing wordt altijd schriftelijk onderbouwd.
Indien het kind zorg nodig heeft die wij niet kunnen bieden, worden de ouders hier schriftelijk van op de
hoogte gesteld en kan er samen gezocht worden naar een andere school (passend onderwijs).
Kinderen kunnen bij ons op school terecht vanaf hun vierde verjaardag. Het is gebruikelijk dat het kind zijn of
haar vierde verjaardag op de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf viert, zodat het die periode afsluit met een
feestje. Nieuwe kinderen mogen enkele ochtenden komen wennen. Dit geschiedt dan in overleg met de
betreffende leerkracht. Over het algemeen komen de kinderen meteen een hele dag op school maar het is
ook mogelijk wanneer dat in het belang van het kind wenselijk is met halve dagen te beginnen.
Aanmelden vanuit een andere school
In principe zijn alle kinderen welkom op Het Palet. Wel is er voor aanname altijd contact met de vorige school
over het betreffende kind. Ook hier geldt dat er eerst een inschatting wordt gemaakt of school het onderwijs kan
bieden wat het kind nodig heeft. Het besluit over een aanname wordt genomen door de directeur.
Kinderen met een verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs worden op Het Palet niet aangenomen.

Oudercommunicatie
Op Het Palet wordt gebruikt gemaakt van de app Social Schools. Hiermee wordt u op de hoogte gehouden van
alles wat er in de groep van uw kind gebeurt maar ontvangt u ook de nieuwsbrief.
U kunt bij de leerkracht de koppelgegevens voor uw kind opvragen en de app downloaden in de Playstore
(Android) of in de App Store (Apple).

Leerplicht
Zolang een kind onder de leerplichtwet valt, dient het op school aanwezig te zijn. De leerplichtwet gaat van
kracht op het moment dat het kind 5 jaar is.
Uitzonderingen hierop zijn:
• Afwezigheid wanneer het kind wegens ziekte verhinderd is
• Afwezigheid wegens het vervullen van godsdienstplichten
• Afwezigheid wanneer de school gesloten is
Er zijn ook andere omstandigheden waarin een leerling (uitgezonderd de eerste twee weken van een
schooljaar) vrij van school kan krijgen. Dit mag beslist niet meer dan tien dagen per jaar zijn en het moeten
gewichtige omstandigheden zijn, zoals bijvoorbeeld:
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•
•
•
•
•

Verhuizing
Huwelijk, ziekte, overlijden en jubilea van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad
Indien de werkgever de werknemer verplicht buiten de schoolvakanties vakantie te nemen (er dient
dan wel een verklaring overlegd te worden)
Bezoeken van familie in een ander werelddeel
Andere bijzondere gevallen die zeer gewichtig zijn

Verlof
U mag uw kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakantie. Doet u dit wel, dan overtreedt u de
Leerplichtwet. U kunt wel bij de schooldirecteur een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dat
kan echter alleen als u door uw beroep of dat van uw partner niet weg kunt in de schoolvakanties.
Voorwaarden verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties
Een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties moet tenminste aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Het gaat om een gezinsvakantie
• De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties vanwege het beroep van u of uw
partner.
• Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie.
Duur en frequentie vakantie buiten schoolvakantie
U kunt uw kind maximaal 1 keer per jaar buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie. U moet dan wel
voldoen aan alle voorwaarden voor vrijstelling en toestemming hebben van de schooldirecteur.
Verlofaanvraag van meer dan 10 schooldagen
Verlof buiten de schoolvakanties mag nooit langer dan 10 schooldagen duren. Dient u toch een verlofaanvraag in
voor meer dan 10 dagen? Dan stuurt de schooldirecteur de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar. De
ambtenaar laat over het algemeen het advies van de schooldirecteur meewegen in het besluit.

Bij ongeoorloofd verzuim zal daarvan melding gemaakt worden bij de 'leerplichtambtenaar'.
Meer informatie kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-enantwoord/leerplicht-schoolvakanties

Ziekmeldingen
Als uw kind ziek is, wordt u verzocht dit zo snel mogelijk op school te melden, in ieder geval voor 8.30u. Het
spreekt vanzelf dat afspraken met artsen, tandartsen etc. zoveel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt.
Tevens is het belangrijk dat een besmettelijke ziekte bij de leerkracht en de directie wordt gemeld.

Traktaties en allergieën
Het is een goed gebruik op school dat de kinderen geen snoep meenemen, ook niet voor de pauzes. Met
verjaardagen wordt er bij voorkeur niet op snoep getrakteerd en de leerkrachten stellen het op prijs dezelfde
traktatie te ontvangen als de kinderen. Wij verwachten van de ouders dat ze hier zelf hun verantwoordelijkheid
in nemen.
Sommige kinderen zijn allergisch voor bepaalde voedingsstoffen, kleurstoffen, ontsmettingsmiddelen,
wespensteken, stof etc. Indien dat voor uw kind geldt, is het van groot belang dat u daarover aan de school
(schriftelijk) informatie verstrekt! Veel ouders zorgen ervoor dat hun kind ingeval van voedsel of kleurstofallergie
zelf een trommeltje op school heeft staan om daaruit iets te nemen, zodra er op school getrakteerd wordt.
Uiteraard is het ook mogelijk via een briefje in de eigen groep (via de leerkracht) andere ouders op de allergie
van uw kind te attenderen en suggesties te geven voor verantwoorde traktaties.

Speelgoed
Van speelgoed dat gebaseerd is op wapens en oorlogstuig zijn wij op Het Palet niet gecharmeerd. Dergelijk
speelgoed past niet bij de veilige en vertrouwde sfeer die we op onze school willen creëren.
26
Openbare Jenaplan basisschool

Hoofdluis
Een aantal ouders controleert alle kinderen enige malen per jaar op hoofdluis.
Deze werkwijze houdt de school meestal luisvrij. Wanneer er bij kinderen onverhoopt toch hoofdluis
geconstateerd wordt, krijgen de ouders bericht middels een brief of een telefoontje. In deze brief geven wij
uitgebreid informatie over de bestrijding van luizen. We laten via Klasbord de klas weten dat er luis
geconstateerd is, zodat verspreiding voorkomen kan worden.

Telefoneren
Noodgevallen uitgezonderd, wordt u dringend verzocht niet onder schooltijd te bellen. Met de kinderen
hebben wij de afspraak dat zij niet op school mogen bellen om speelafspraken te maken. Uiteraard mogen ze
voor andere, meer dringende zaken of voor projecten wel gebruik maken van de telefoon in de school.
De mobieltjes van kinderen zijn niet voor gebruik op school. Ze worden bewaard in hun jaszak of rugzak, niet in
de klas. Ouders die hun kind een mobieltje meegeven, doen dit op eigen risico.

Binnenkomst
De kinderen mogen vanaf 8.15u de school in. Zij kunnen dan naar hun eigen lokaal gaan om daar de dag
te starten. Ouders mogen uiteraard mee naar binnen.
Tussen 8:15u en 8:30u kunt u de leerkracht benaderen voor een korte vraag, mededeling of het maken
van een afspraak. Om 8:30u starten de activiteiten en wordt er rust in de school verwacht.

Schoolschoonmaak
De school wordt schoongehouden door de firma Visschedijk. Zo doet iedereen zijn “stinkende” best het
zo goed mogelijk te doen. D.w.z. de schoonmaker poetst en wij, kinderen en leerkrachten, maken geen
overbodige rommel.

Op de foto
Eén keer per jaar brengt de schoolfotograaf een bezoek aan de school. Ouders zijn vrij de gemaakte foto's
al dan niet (na) te bestellen. Wij werken hiervoor samen met Foto Koch.
Ouders mogen alleen foto’s maken met toestemming van de leerkracht.

De nieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt met een frequentie van eenmaal per maand. De nieuwsbrief zal u informeren over de
actuele gang van zaken op onze school. Deze nieuwsbrief staat op onze website en wordt via Klasbord naar u
toegestuurd.

Website
Op de website van Het Palet is veel aanvullende informatie over de school te vinden. De nieuwsbrief wordt hier
ook op geplaatst.

Verzekeringen en aansprakelijkheid
Tijdens schoolreizen en schoolkampen zijn de kinderen en begeleidende ouders verzekerd tegen wettelijke
aansprakelijkheid, voor zover de aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering en voor zover
schade niet is veroorzaakt in, door of met een motorvoertuig. [Een eigen risico van een andere verzekering
wordt niet vergoed].
Eigendommen van de kinderen; ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor de spullen die de kinderen mee
naar school nemen. Want voor zoekraken, diefstal of vermissing van fietsen, kleding of andere bezittingen van
kinderen of ouders/verzorgers van kinderen is de school niet verzekerd en aanvaardt de school geen
aansprakelijkheid. De school adviseert de kinderen om de fiets op slot te doen. In ieder lokaal kunnen de
fietssleuteltjes opgeborgen worden.

Sponsoring
Met betrekking tot sponsoring voert Het Palet een terughoudend beleid. Als er sprake is van sponsoring zal dit
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op een zodanige wijze gebeuren dat van de kinderen geen tegenprestaties mogen worden verwacht, terwijl
onder geen beding van beïnvloeding van de kinderen sprake mag zijn.
Iedere vorm van sponsoring of donatie zal gemeld worden aan de MR.

Internetgebruik
Op school hanteren wij het principe dat er geen vrije toegang is tot het internet. Alleen op beveiligde sites
binnen “Leefwereld”, een afgeschermd stuk internet.
Wij wijzen kinderen en hun ouders op de gevaren van internetgebruik. In de groepen 5/6 en 7/8 volgen de
kinderen een cursus veilig internetten.
Op school mogen kinderen hun mobiele telefoon daarom niet gebruiken. De school heeft een speciale telefoon,
waarmee kinderen kunnen bellen. Wat de kinderen buiten school hiermee doen ligt onder de
verantwoordelijkheid van de ouders.
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BIJLAGEN
Basisprincipes Jenaplan
De basisprincipes Jenaplan geven het kader en de speelruimte aan voor de ontwikkeling van Jenaplanscholen.
1.

Elk mens is uniek; zo is er maar één. Daarom heeft ieder kind en elke volwassene een onvervangbare
waarde.

2.

Elk mens heeft het recht een eigen identiteit te ontwikkelen. Deze wordt zoveel mogelijk gekenmerkt door:
zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en gerichtheid op sociale rechtvaardigheid. Daarbij mogen
ras, nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid, sociaal milieu religie, levensbeschouwing of handicap geen
verschil uitmaken.

3.

Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijke relaties nodig: met andere
mensen; met de zintuiglijke waarneembare werkelijkheid van natuur en cultuur; met de niet zintuiglijk
waarneembare werkelijkheid.

4.

Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken

5.

Elk mens wordt als een cultuurdrager en vernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en
aangesproken.

6.

Mensen moeten werken aan een samenleving die ieders unieke en onvervangbare waarde respecteert.

7.

Mensen moeten werken aan een samenleving die ruimte en stimulansen biedt voor ieders
identiteitsontwikkeling.

8.

Mensen moeten werken aan een samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam en constructief met
verschillen en veranderingen wordt omgegaan.

9.

Mensen moeten werken aan een samenleving die respectvol en zorgvuldig aarde en wereldruimte
beheert.

10. Mensen moeten werken aan een samenleving die de natuurlijke en culturele hulpbronnen in
verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties gebruikt.
11. De school is een relatief autonome coöperatieve organisatie van betrokkenen. Ze wordt door de
maatschappij beïnvloed en heeft er zelf ook invloed op.
12. In de school hebben de volwassenen de taak de voorgaande uitspraken over mens en samenleving tot
(ped)agogisch uitgangspunt voor hun handelen te maken.
13. In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef- en belevingswereld van de kinderen als aan de
cultuurgoederen die in de maatschappij als belangrijke middelen worden beschouwd voor de hier
geschetste ontwikkeling van persoon en samenleving.
14. In de school wordt het onderwijs uitgevoerd in pedagogische situaties en met pedagogische middelen.
15. In de school wordt het onderwijs vormgegeven door een ritmische afwisseling van de basisactiviteiten
gesprek, spel, werk en viering.
16. In de school vindt overwegend heterogene groepering van kinderen plaats, naar leeftijd en
ontwikkelingsniveau, om het leren van en zorgen voor elkaar te stimuleren.
17. In de school worden zelfstandig spelen en leren afgewisseld en aangevuld door gestuurd en begeleid
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leren. Dit laatste is expliciet gericht op niveauverhoging. In dit alles speelt het initiatief van de kinderen
een belangrijke rol.
18. In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in met als basis ervaren, ontdekken en
onderzoeken.
19. In de school vinden gedrags- en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen
ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind en in samenspraak met hem.
20. In de school worden verandering en verbeteringen gezien als een nooit eindigend proces. Dit proces wordt
gestuurd door een consequente wisselwerking tussen doen en denken.
(bron: website NJVP, www.jenaplan.nl)
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De veilige school
Hoofdregels
We voelen ons thuis op school. Op school gedragen we ons alsof we thuis zijn.
Wij hebben respect voor elkaar
Wij gaan zorgvuldig om met de school, de omgeving en alle materialen
Wij gebruiken de schooltijd goed.
Algemeen
De leerkrachten zijn vanaf 8.15 uur in hun lokaal.
Kinderen zijn welkom in school vanaf 8.15 uur. Zij mogen in de eigen groep rustig wat gaan doen
Om 8.30 uur beginnen de lessen.
Ouders mogen kinderen in de klas brengen.
Ouders mogen wachten buiten de school om hun kind op te halen.
Kinderen die ziek zijn worden voor schooltijd ziek gemeld.
Als een kind binnen moet blijven tijdens pauzes, niet mee mag met gymmen of zwemmen, dan moet dit
door de ouders gemeld worden aan de leerkracht.
Iedere groep heeft een eigen verbandtrommel.
Pauzes
Iedereen gaat in de pauze naar buiten. D.w.z. de hele groep en de leerkracht.
Bij harde regen blijven we binnen. De groepsleerkracht beslist.
Voetballen is alleen toegestaan op het Cruijffcourt. Groepen die met materiaal spelen, ruimen dit zelf weer
op. We klimmen niet in de bomen en lopen niet door de bosjes.
Groep
Je bent alleen buiten het groepslokaal als je daarvoor toestemming hebt.
Magazijnen zijn verboden gebied voor kinderen.
Jarige kinderen mogen de klassen rond tijdens de fruitkring.
Een kring mag in principe nooit gestoord worden. Ouders die kinderen brengen die te laat zijn moeten dit
zo onopvallend mogelijk doen.
Gang
In de hal en gangen heerst rust.
D.w.z.: we lopen rustig en praten zacht. De jassen en tassen hangen aan de kapstok
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Beleid inzake pesten en gedragsproblemen op Het Palet
Een belangrijk uitgangspunt van onze school is, dat ieder kind zich op school veilig en plezierig moet
kunnen voelen.
Dit betekent o.a. dat:
• op school niet gepest mag worden;
• directie en groepsleiders de taak hebben om de kinderen te beschermen tegen pestgedrag;
• directie, groepsleiders, ouders en leerlingen er samen alles aan moeten doen om pestgedrag op
school te voorkomen.
In dit beleidsstuk willen we deze uitgangspunten nader uitwerken.
BEGRIPSOMSCHRIJVING: PESTEN OF PLAGEN
Het is belangrijk, dat groepsleiders, ouders en leerlingen dezelfde begripsomschrijving van pesten hanteren
om gezamenlijk vast te kunnen stellen of er in een bepaald, concreet geval sprake is van ‘pesten’,
Een leerling wordt gepest als een andere leerling, of een groep leerlingen herhaaldelijk en langdurig
vervelende of gemene dingen tegen hem of haar zegt. Het is ook pesten als een leerling regelmatig wordt
geslagen geschopt, bedreigd, opgesloten of buiten de groep wordt gesloten en als het moeilijk is voor de
leerling die gepest wordt om zich te verdedigen (machtsverschil).
Het is géén pesten als twee leerlingen die ongeveer even sterk zijn ruzie maken of vechten.

UITGANGSPUNTEN INZAKE PESTEN OP Het Palet
Een Jenaplanschool besteedt veel tijd aan sociale vorming. Wij proberen pesten te voorkomen door te
zorgen dat alle kinderen zich goed thuis voelen op school (open en veilige sfeer).
Wij vinden, dat ieder kind zich op school veilig, gerespecteerd en plezierig moet kunnen voelen en daarom
mag er bij ons op school niet worden gepest.
Het beleid van de school is gericht op het voorkómen van pestgedrag (de zogenaamde preventieve
aanpak). Pesten wordt in de kring besproken als dit nodig is.
Pesten wordt meteen aangepakt door alle direct betrokken partijen: directie, groepsleiders, ouders en
leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende middengroep).
Als er sprake is van pestgedrag wordt dit meteen gemeld (signaleren). Dit geldt zowel voor kinderen,
ouders en team.
Wanneer pesten - ondanks afspraken en andere activiteiten, toch zijn kop opsteekt, neemt de school
maatregelen om het pesten te bestrijden. De maatregelen worden uitgevoerd volgens een 'pestprotocol'.
Inschakeling van contact – of vertrouwenspersoon kan overwogen worden. Afhankelijk van de aard van de
problematiek en ondernomen of uitgebleven actie kan een klacht worden ingediend bij de
klachtencommissie.
Ouders van nieuwe leerlingen worden via de schoolgids geïnformeerd over ons beleid inzake pesten op
school en het door de school gehanteerde pestprotocol.

32
Openbare Jenaplan basisschool

