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INLEIDING 
 
Voor u ligt de schoolgids van Integraal Kind Centrum Het Palet (hierna te noemen IKC Het Palet). Het 
bevoegd gezag van het openbaar onderwijs in Alblasserdam is de stichting OZHW. OZHW staat voor 
Onderwijsgroep Zuidhollandse Waarden. Het bestuur bestuurt op afstand. Bijna alle taken zijn gedelegeerd 
naar het Bovenschools management team (BMT). In het BMT zit de directeur en de 2 adjunct directeuren 
van de openbare scholen. 
 
IKC Het Palet werkt al sinds 2011 samen met opvangorganisatie Wasko. In 2019 is deze samenwerking 
verankerd tot een Integraal Kind Centrum (hierna afgekort als “IKC”). Wij zien de ontwikkeling van het kind 
van 2 tot en met 13 jaar als een doorgaande lijn. Door onze samenwerking kunnen wij de kinderen beter 
volgen en aansluiten op de ontwikkeling van het kind. Deze gids is vooral bedoeld om het onderwijsgedeelte 
toe te lichten. Daarnaast wordt in verschillende hoofdstukken stilgestaan bij het IKC.  
 
Voor het eerst naar de basisschool is voor ieder kind een hele stap. Maar ook voor de ouders1 is het een 
hele gebeurtenis. Een groot deel van de dag vertrouwt u uw kind toe aan de school. Het is daarom belangrijk 
met veel zorg een school voor uw kind te kiezen. 
Zoals het woord al zegt, wordt in de basisschool o.a. de basis gelegd voor het latere onderwijs. In deze 
eerste acht jaar leren de kinderen heel veel. Scholen zijn voor een groot deel vrij om te bepalen wat ze 
belangrijk vinden. Ze verschillen onderling dan ook steeds meer. In manier van werken, sfeer en resultaten. 
Dat maakt het kiezen soms moeilijk. Daarom heeft de overheid aan de scholen gevraagd een schoolgids te 
maken. Deze schoolgids kan helpen bij het kiezen van de basisschool. Er staat in wat u kunt verwachten als 
uw kind bij ons op school komt. Deze gids is ook bedoeld voor ouders van kinderen die al op school zitten. 
We leggen uit hoe er gewerkt wordt en wat we belangrijk vinden. We hopen dat u deze gids met plezier zult 
lezen. Als u meer wilt weten, bent u vanzelfsprekend van harte welkom om langs te komen.   
Voor een afspraak kunt u mailen naar info@het-palet.nl of bellen met 078-6914914. 
 
Als IKC bieden wij ook VVE. VVE betekent Voor- en Vroegschoolse Educatie in de vorm van een 
peuterspeelgroep. Deze peuterspeelgroep, die georganiseerd wordt vanuit Wasko kinderopvang, is zowel 
organisatorisch als inhoudelijk verbonden aan de school. Tevens biedt Wasko kinderopvang, binnen het IKC, 
voorschoolse-, naschoolse- en vakantieopvang in de vorm van een inpandige BSO. 
 
Naast deze schoolgids krijgen alle ouders jaarlijks een informatieboekje met daarin allerlei gegevens die elk 
jaar veranderen, zoals de vakantieregeling en de groepsbezetting. 
 
 
 

 
 

1 Overal waar we het woord “ouders” gebruiken, wordt bedoeld ouders en/of verzorgers. 
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1. ALGEMENE INFORMATIE 
 
1.1  Het IKC 
IKC Het Palet is voor kinderen van 2 tot en met 13 jaar. Het onderdeel onderwijs binnen het IKC valt onder 
de Wet op het Primair Onderwijs. In deze wet staat aan welke eisen de school moet voldoen. De 
onderwijsinspectie controleert dat. De school is verplicht onderwijs te geven in allerlei vakken. Per vak is 
aangegeven wat de kinderen moeten leren: de kerndoelen. De school brengt de kinderen niet alleen kennis 
bij. Ook inzichten en vaardigheden zijn belangrijk. Kinderen leren bijvoorbeeld hoe ze goed met anderen om 
kunnen gaan. 
 
Sinds 10 januari 2011 zijn wij gehuisvest in een prachtig gebouw aan de Van Eesterensingel. Met veel plezier 
werken wij in dit gebouw samen met Wasko kinderopvang en peuterspeelgroep. In een IKC komen de 
kinderen gedurende de dag samen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Er wordt doorgaand een 
samenhangend programma voor kinderen gegeven waarbij opvoeding, ontwikkeling, onderwijs, opvang en 
ontspanning integraal wordt aangeboden.  
Uw kind kan vanaf 07:00-18:30 uur op een professionele en pedagogisch verantwoorde manier opgevangen 
worden.  
 
1.2  De openbare basisschool 
Wij, als openbare school, werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging, maar met 
aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die in de 
Nederlandse samenleving voorkomen. Iedereen is bij ons welkom!  
Wij besteden aandacht aan de verschillen in waarden en normen. We brengen de kinderen respect bij voor 
de verschillende opvattingen in onze samenleving. 
 
1.3  IKC het Palet: even voorstellen 
Zoals een schilderspalet verschillende kleuren heeft die de kunstenaar gebruikt om een mooi schilderij te 
maken, zo heeft onze school te maken met verschillende leerlingen, ouders, verzorgers, leerkrachten, 
pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten die met elkaar samenwerken. 
De schilder mengt kleuren met elkaar, zodat er een levendig, boeiend schilderij ontstaat. De leerlingen zitten 
met al hun verschillen in cultuur, levensovertuiging en thuissituatie bij elkaar in de klas en worden zoals het 
ware gemengd. Er zijn geen mooie of lelijke kleuren, iedereen heeft zijn of haar kwaliteiten en die proberen 
we te benutten. 
Wij willen een school zijn waar kinderen en ouders met plezier naar toe komen. Een school waar ouders 
altijd welkom zijn. 
Het Palet staat bekend om zijn gemoedelijke sfeer en grote collegialiteit, hetgeen de kwaliteit van het 
onderwijs ten goede komt. 
Ook de samenwerking met Wasko kinderopvang in ons IKC onderstreept onze manier van omgaan met 
elkaar. Wij bieden kinderen een veilige en geborgen omgeving. Pedagogisch medewerkers van Wasko 
kinderopvang en de leerkrachten werken allemaal met elkaar samen.  
 
IKC Het Palet is een school waar het kind centraal staat. 
 
1.4  De geschiedenis en de toekomst 
OBS Het Palet is in 1996 ontstaan door een fusie. Het gevolg daarvan was dat we te maken kregen met 
twee gebouwen. In ieder gebouw werd onderwijs verzorgd voor de groepen 1 t/m 8. 
Per 1 september 2002 is de locatie Weversstraat ingewisseld voor de locatie Parallelweg. Deze locatie paste 
beter bij het totale aantal kinderen van de school.  
Sinds september 2006 waren de beide locaties gehuisvest aan de Mesdaglaan. Hier werkten wij met 8 
groepen. 
In januari 2011 zijn we brede school Het Palet geworden en zijn we, na jaren wachten, met zijn allen naar 
ons nieuwe gebouw verhuisd. Ons nieuwe gebouw aan de Van Eesterensingel straalt uit wat wij willen zijn: 
kleurrijk, open en transparant. In 2019 is onze samenwerking met Wasko verankerd. Vanaf nu gaan we 
verder onder de naam IKC het Palet. In de komende jaren zal de samenwerking worden versterkt en zal u 
deze samenwerking steeds meer terugzien, ervaren en beleven. 
 
1.5  Het team 
Voor informatie over het team verwijzen we naar onze website (www.het-palet.nl) en het informatieboekje. 
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1.6 Het schoolbestuur 
Per 1 januari 2021 valt openbaar onderwijs onder het bestuur van OZHW. Het College van Bestuur (CvB) 
is belast met de dagelijkse leiding van de stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor Primair 
en Voortgezet onderwijs (PO&VO). Het besturen van de onderwijsgroep houdt onder meer in dat het 
College van Bestuur verantwoordelijk is voor naleving van alle relevante wet- en regelgeving, de realisatie 
van de doelstellingen, de strategie en het beleid van de stichting. Het CvB legt de verantwoording af aan 
de Raad van Toezicht (RvT van OZHW voor PO&VO. 
 
Het CvB bestaat uit: 
 
J. (Jenny) H. Everts - van Driel 
(voorzitter College van Bestuur) 
 
R. (Reinoud) de Vries 
(lid College van Bestuur) 
 
L. (Lisette) de Weijer 
(Bestuurssecretaris) 
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2. UITGANGSPUNTEN EN DOELSTELLINGEN 
 
2.1 Waar staan we voor? 
Als openbare school binnen het IKC bieden we kansen aan alle leerlingen, ongeacht hun geloof of 
levensovertuiging. Onze school kenmerkt zich door de zorg voor het totale kind. We zorgen ervoor dat elk 
kind zich naar vermogen veelzijdig kan ontwikkelen. Alle aspecten van de ontwikkeling vinden we belangrijk. 
Zowel de verstandelijke-, sociale-, emotionele-, motorische- en creatieve ontwikkeling krijgen de aandacht. 
We leren kinderen hoe ze met elkaar, maar ook met zichzelf om kunnen gaan. Een kind kan zich zo 
ontwikkelen tot een zelfstandige en weerbare persoonlijkheid. 
 
2.2 Algemene uitgangspunten 
In het geheel van de opvoeding van een kind heeft de school vooral als taak het aanleren van een 
basispakket aan kennis en vaardigheden. Er zijn grote verschillen in tempo en belangstelling bij de kinderen. 
Alle aanwezige talenten van een kind moeten op onze school een kans krijgen om tot ontplooiing te komen. 
Dit geldt voor kinderen die moeite hebben met leren, maar ook voor kinderen die meer in hun mars hebben 
dan de gemiddelde leerling. Om het kind recht te kunnen doen aan zijn ontwikkeling tot kennis, het kunnen 
en het onderlinge verschil daarin, werken we regelmatig in kleine groepjes. Verderop in onze schoolgids 
komen we nog terug op de organisatie van “omgaan met verschillen”. 
 
Naast de leervakken zoals rekenen, taal, lezen en zaakvakken, vinden we ook de andere vakken belangrijk. 
Tekenen, muziek, handvaardigheid en gymnastiek worden met net zoveel zorg gegeven. Voor deze vakken 
is er een doorgaande lijn en maken we gebruik van moderne methodes. Ook de sociaal- emotionele 
ontwikkeling van het kind krijgt veel aandacht door de kinderen te leren hoe ze met anderen, maar ook met 
zichzelf, om kunnen gaan. 
Wij zien de totale ontwikkeling van het kind met eigen mogelijkheden als basis en als uitgangspunt voor de 
begeleiding in de ontwikkeling. Dit doen wij samen met de ouders. Zie daarvoor ook hoofdstuk 5. 
Leerkrachten, kinderen en ouders gaan op een prettige manier met elkaar om. Alle betrokkenen moeten zich 
op school veilig en thuis voelen. 
Om goed onderwijs te kunnen geven, zijn rust, regelmaat en structuur belangrijk. Er zijn op school duidelijke 
regels en afspraken. Voor de kinderen, maar ook voor leerkrachten en ouders.  
 
Pedagogisch klimaat 
Plezier, vertrouwen hebben in eigen kennen en kunnen en je veilig voelen, is de hoofdregel van ons 
pedagogisch klimaat. Het is onderdeel van de aanpak van alle medewerkers van IKC het Palet. We 
stimuleren en motiveren onze kinderen op een positieve manier en dragen die positieve verwachtingen uit 
naar iedereen. Positief gedrag wordt beloond of extra belicht. 
Door de nauwe samenwerking met de pedagogische medewerkers van Wasko kinderopvang willen wij 
binnen een goed pedagogisch klimaat een doorgaande lijn creëren waarin de kansen en talenten optimaal 
worden benut. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Als het pedagogisch klimaat goed is en er een veilig klimaat met orde en regelmaat is, dan is een belangrijke 
voorwaarde voor goed onderwijs geschapen. Met name de omgang tussen leerlingen en leerkrachten krijgt 
veel aandacht. Respect voor elkaar staat hierbij voorop en ieders mening doet ertoe. 
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Als team hebben wij hierin een belangrijke rol. Met de positieve manier van omgaan en communiceren met 
elkaar als schoolteam, maar zeker ook als team in een IKC, zoals wij die nastreven, ervaren wij dat kinderen 
deze positieve insteek overnemen en als prettig ervaren. De sfeer binnen het IKC wordt hierdoor door velen 
als prettig benoemd. 
 
De regels en afspraken die op Het Palet gelden worden met de kinderen besproken. Ieder jaar wordt met 
het team gekeken of er regels zijn die we moeten aanpassen. Wij spreken elkaar als collega’s en de kinderen 
aan op het naleven van de regels. 
 
Ons uitgangspunt is het belonen van goed gedrag. 
Zoals op iedere school komt het bij ons ook voor dat er leerlingen zijn die zich niet altijd aan de regels en 
afspraken houden. Hier wordt de leerling op aangesproken. Na herhaaldelijk waarschuwen zonder resultaat 
wordt een kind gestraft. Meestal is deze straf bekend, omdat dit in het begin van schooljaar met elkaar is 
afgesproken. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. 
Wanneer een kind grensoverschrijdend gedrag vertoont, wordt er contact met de ouders opgenomen en kan 
het kind geschorst worden.   
 
2.3 Uitgangspunten voor het onderwijs  
We zijn voortdurend bezig ons onderwijs en de resultaten te analyseren en evalueren, om vast te kunnen 
stellen waar het nodig is de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.  
We volgen de ontwikkeling van de kinderen zorgvuldig. Daarvoor gebruiken we onder andere toetsen uit de 
methodes, het Cito-leerlingvolgsysteem, de Mijn kleutergroep observatielijst voor kleuters en ons leerling 
administratiesysteem Parnassys. Uit de observatie halen wij informatie waardoor wij beter kunnen aansluiten 
bij de onderwijsbehoefte van uw kind. Zo zou het kunnen dat er in kleinere groepjes extra gewerkt wordt met 
de onderwijsassistente. Daarnaast werken wij met het concept ‘Opbrengstgericht werken in 4D’. Dit concept 
wordt nader toegelicht in hoofdstuk 4.1.  
Met alle kinderen proberen we in elk geval de minimum doelen te bereiken. Deze doelen zijn nodig voor het 
vervolgonderwijs, maar ook als voorbereiding op het zelfstandig kunnen leven in onze samenleving. We 
streven ernaar, om als school op alle vakgebieden op of boven het landelijke gemiddelde te scoren. 
Goede uitleg door de leerkracht vinden we van groot belang. Mede door scholing wordt o.a. veel aandacht 
besteed aan de kwaliteit van de instructie door de leerkracht. 
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3. HET ONDERWIJS OP HET PALET 
 
3.1 Algemeen 
Op IKC Het Palet werken we in de groepen 1/2 met de methode Kleuterplein. Kleuterplein is een 
programma waarbij op gestructureerde wijze alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen, zoals: de taal- en 
rekenontwikkeling, motorische ontwikkeling, creativiteit en de sociaal emotionele ontwikkeling. Er wordt 
gewerkt in thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kleuter. Op deze manier krijgen de 
kinderen een gestructureerd aanbod, waardoor de totale ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt. Per 
thema krijgen ouders een informatiebrief. In deze informatiebrief staan de doelen die in de betreffende 
periode behandeld worden en krijgen de ouders tips om samen met hun kind thuis te oefenen met de 
doelen. In het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) worden er ook regelmatig activiteiten 
georganiseerd. Verder wordt er zowel bij de peuters als bij de kleuters gewerkt met het aanbod uit 
LOGO3000. LOGO3000 is een woordenschatprogramma. In de peutergroepen wordt dit ingezet in de hele 
groep. Bij de groepen 1/2 wordt hiermee gewerkt in de tutorgroepen, waarbij kinderen met een beperkte 
woordenschat een extra aanbod krijgen.  
 
Vanaf groep 1 worden de leerlingen bekend gemaakt met het plannen van een taak. We beginnen met een 
paar werkjes in de week bij de kleuters, dat wordt uitgebouwd naar een dagtaak in groep 3 en begin groep 
4. Daarna wordt de weektaak geïntroduceerd die in zichzelf ook een opbouw heeft.  
In alle groepen wordt adaptief onderwijs gerealiseerd door de nadruk te leggen op verlengde of korte 
instructie en/of de kleine kring, of door versnellen voor de kinderen die een specifieke onderwijsbehoefte 
hebben. Deze specifieke onderwijsbehoefte kan zijn: moeite hebben met de leerstof of juist meer en/of 
moeilijkere leerstof aan kunnen. Ook kan een specifieke onderwijsbehoefte met (werk)gedrag te maken 
hebben. We werken met groepsplannen. Binnen deze groepsplannen houden we heel nadrukkelijk rekening 
met de specifieke onderwijsbehoeften van de kinderen, die we benoemen in een groepsoverzicht.  Zie 
hoofdstuk 3.5 en het zorgplan voor verdere informatie hierover. 
Op IKC Het Palet krijgen de leerlingen, indien nodig, extra ondersteuning in kleine groepen van een 
onderwijsassistente. 
 
3.2 Het onderwijs in de groepen 1 en 2 
De aanpak in de kleutergroepen verschilt enigszins met die van de andere groepen.  
Het werken gebeurt vaak vanuit de kring, maar regelmatig gaan de kinderen meteen aan het werk als ze op 
school komen. Ze kunnen dan zelf kiezen waar ze willen spelen/werken, maar ook de leerkracht kan een 
groepje kiezen om mee te werken. De ouders krijgen de gelegenheid om even mee te spelen, rond te kijken 
of iets te vragen tijdens de inloop op woensdag en vrijdag. 
Er wordt gewerkt, gespeeld in hoeken, aan tafels, op de gang, in het speellokaal en op het plein.  
Bij de jongste kleuters is er nog veel sprake van ontdekken, spelen en eigen keuzes maken. In groep 2 gaat 
dit door, maar hier heeft de leerkracht toch een meer sturende rol. Vanuit pedagogisch uitgangspunt, zijn de 
kleutergroepen heterogeen samengesteld d.w.z. dat de leerlingen van groep 1 en 2 bij elkaar zitten. Er wordt 
een uitzondering gemaakt bij de zogenaamde instroomgroep. De instroomgroep wordt alleen gevormd bij 
voldoende instroomleerlingen.  Hierin worden de allerjongste kleuters opgevangen en begeleid tot ze naar 
een heterogene kleutergroep gaan. 
Bij de kleutergroepen spreken we over spel en beweging. Dit gebeurt zowel buiten op het plein als binnen in 
het speellokaal. De kleuters krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs in het speellokaal. De lessen 
worden gegeven door de groepsleerkracht. Bewegingsonderwijs staat bij ons hoog in het vaandel. Voor een 
goede ontwikkeling, een goede motoriek en een goed leerproces is bewegen heel belangrijk. De 
vakleerkracht kijkt mee en bespreekt met de groepsleerkracht als er opvallende aspecten zijn. De 
vakleerkracht geeft tips over de lessen in het algemeen en indien nodig over de ontwikkeling van een 
specifieke leerling in het bijzonder. 
Het speellokaal is ingericht met de nieuwste speeltoestellen en materialen. Hierdoor worden de kleuters 
uitgenodigd tot bewegen en worden hun motorische vaardigheden ontwikkeld en gevolgd. 
 
Om de overgang naar groep 3 goed te laten verlopen, wordt van de oudste kleuters o.a. verwacht dat ze 
steeds iets langer geconcentreerd en zelfstandig kunnen werken en een goede luisterhouding hebben. 
Bij de overgang naar groep 3 letten we er niet alleen op wat een kind allemaal kan. Ook de sociaal-emotionele 
ontwikkeling speelt een rol. Een kind moet als persoon toe zijn aan groep 3. Toch hebben sommige kinderen 
een minder lange periode nodig bij de kleuters. In dat geval passen wij de voorschotbenadering toe, die we 
natuurlijk uitgebreid met de ouders bespreken en die we alleen toepassen als er van beide kanten geen 
twijfels zijn over de kans van slagen hiervan. 
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3.3 Het onderwijs in de groepen 3 t/m 8 
In de groepen 3 tot en met 8 werken we zoveel mogelijk met jaargroepen: kinderen van dezelfde leeftijd 
zitten bij elkaar in de klas. Soms is het, in verband met de aantallen, echter nodig om combinatiegroepen te 
maken. 
Bij de meeste vakken starten we nieuwe onderwerpen steeds met de hele groep. Een enkele leerling kan 
soms alleen aan de slag zonder uitleg of heeft een eigen leerroute. De leerkracht legt alles grondig uit en 
oefent met de kinderen. De kinderen, die daarna de uitleg zelfstandig toe kunnen passen, gaan aan het werk. 
Kinderen die bij het inoefenen nog moeite hebben, krijgen extra hulp van de leerkracht. Dit gebeurt dan aan 
de “instructietafel“. Via een met de groep afgesproken teken, wordt duidelijk gemaakt dat alle andere 
kinderen de leerkracht niet mogen storen, als hij of zij aan die tafel zit. Natuurlijk kunnen deze kinderen niet 
de hele les zonder de begeleiding van de leerkracht werken. Na een periode van zelfstandig werken van de 
groep, laat de leerkracht ook de kinderen aan de instructietafel een tijdje zelfstandig werken. De kinderen 
van de groep die een vraag hebben aan de leerkracht, kunnen een rood kaartje op hun tafel leggen. 
Ondertussen gaan ze verder met oefeningen die ze wel zelfstandig kunnen maken. Na een tijdje werken aan 
de instructietafel, maakt de leerkracht een rondje door de klas om eventuele vragen te beantwoorden en 
kinderen, die vastgelopen zijn, verder op weg te helpen. Voordat de hulp van de leerkracht ingeschakeld 
wordt, mogen kinderen op verschillende momenten ook hulp inroepen van andere kinderen uit de klas. Hier 
worden aan het begin van het schooljaar duidelijke afspraken over gemaakt met elkaar. 
Sommige kinderen hebben als specifieke onderwijsbehoefte, dat ze uitdaging in de lesstof nodig hebben, 
sneller werken dan andere kinderen en/of het vele oefenen (voor hen vaak saai) niet nodig hebben. Voor 
deze leerlingen is ook aandacht en zorgen wij voor een aangepast aanbod. 
Methodes 
Op onze school werken we met moderne methodes. Bij het uitzoeken daarvan houden we rekening met o.a. 
de volgende uitgangspunten: 

● Voldoet de methode aan de kerndoelen? 
● Besteedt de methode voldoende aandacht aan de instructie? 
● Zijn er voldoende opdrachten voor de kinderen die de stof snel beheersen? 
● Zijn er goede mogelijkheden om te werken met kinderen die problemen hebben? 
● Ziet het materiaal er kindvriendelijk uit? 
● Is er een goede doorgaande lijn, vanaf de peuterschool tot en met de basisschool? 
● Welke digitale middelen zijn er? 
 

Niet alleen bij vakken als taal en rekenen gebruiken we methodes. Ons uitgangspunt is, dat we alle vakken 
belangrijk vinden. Dus gebruiken we methodes voor aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en expressie. 
 
Voor gymnastiek hebben we een vakleerkracht die de gymlessen van groep 3 t/m 8 voor zijn rekening neemt. 
In de groepen 1 en 2 wordt er ook met een vakleerkracht gewerkt, Door de gerichte uitdagende lessen in 
een goede verantwoorde omgeving in de sporthal, kunnen wij de ontwikkeling van de motorische 
vaardigheden goed volgen.   
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Hieronder ziet u een overzicht van de tijd die we per week besteden aan de verschillende vakken. Het gaat 
om gemiddelden. Per leerjaar kunnen ze enigszins verschillen. Uitgangspunt is in ieder geval dat minstens 
50% van de totale lestijd besteed wordt aan taal/lezen en rekenen. 
 
Benutting van de verplichte onderwijstijd 
Alle Nederlandse basisschoolleerlingen moeten 7.250 uren les krijgen verdeeld over 8 schooljaren. De 
school mag zelf bepalen hoe deze uren verdeeld worden over de leerjaren. 
Wij werken met een continurooster en hebben ervoor gekozen om de leerlingen van de groepen      
 1 t/m 4 op vrijdagmiddag na 12.30 uur geen les te geven. 
 
Op tijd op school komen 
Om half 9 starten de klassen met hun lessen. Wij houden in ons leerling administratiesysteem bij wanneer 
uw kind afwezig of te laat is en wat daarvan de reden is. Wanneer blijkt dat dit te vaak voorkomt, wordt u 
hierover geïnformeerd. Als na de waarschuwing uw kind weer te laat komt, wordt dit gemeld aan de 
leerplichtambtenaar.  
 
Vormingsonderwijs 
Het vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school 
ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen.  
Op onze openbare school krijgen de leerlingen van de groepen 5, 6 en 7 gedurende 45 minuten per week 
Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO), Godsdienst Vormingsonderwijs (GVO) en Islamitisch 
Vormingsonderwijs (IVO).  
 
Het vormingsonderwijs wordt gegeven in blokken. Een blok duurt 6-8 weken. In deze blokken wordt er 
gewerkt rond thema’s die gekozen zijn uit de belevingswereld van de kinderen zoals: het begin, vertrouwen, 
vriendschap, dromen, omgaan met elkaar. In de eerste gezamenlijk les wordt het thema geopend door de 3 
leerkrachten gezamenlijk. In de tussenweken splitst de groep zich op in drieën. De 1 gaat dit thema 
benaderen vanuit HVO perspectief, de andere groep vanuit GVO perspectief en laatste groep vanuit IGO 
perspectief. In de laatste les van het blok vindt wederom een gezamenlijke les plaats en worden de 
verschillende perspectieven samengebracht. Er volgt een dialoog over de verschillende inzichten die de 
kinderen hebben opgedaan. 
 
Techniekonderwijs. 
Bij ons op school worden technieklessen aangeboden. Deze lessen worden voor een deel geïntegreerd in 
de overige vakken en voor een deel als op zichzelf staande activiteiten uitgevoerd.  
Voor groep 8 wordt er jaarlijks een techniek-tour georganiseerd door de verschillende (maritiem)technische 
bedrijven binnen de gemeente Alblasserdam. 
  
Talentmiddag 
Sinds vorig schooljaar wordt er gewerkt met een nieuwe vorm van crea-middagen: de talentmiddag. Deze 
worden gehouden op een aantal vrijdagmiddagen gedurende het jaar.  Leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen 
de kans om zich op allerlei gebieden te ontwikkelen. Elke drie weken volgen de kinderen een workshop op 
het gebied van science, natuur, culinair, actief, creatief, of muziek/dans.  Er wordt hierbij gebruik gemaakt 
van de expertise van de Natuur BSO en de Sport BSO binnen ons IKC.  Indien nodig wordt een instructeur 
en specialist op een bepaald vakgebied gevraagd een workshop te verzorgen. 
 
Muziek 
Het is bekend dat muziek kinderen stimuleert in hun ontwikkeling. Wij kunnen de kinderen vanaf dit 
schooljaar 1x in de week muziekles aanbieden. Voor onze muzieklessen maken wij gebruik van een 
digitale muziekmethode.  
 
Burgerschapsvorming 
We besteden als school aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie. We willen met 
burgerschapsvorming onze kinderen de basiskennis, vaardigheden en houding bijbrengen, die nodig zijn 
om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en de samenleving. Burgerschapsvorming is 
geen vak op zich, maar komt aan bod bij diverse activiteiten en binnen verschillende vakgebieden. Bij 
burgerschapsvorming onderscheiden we 3 domeinen: Democratie (kennis over de democratische 
rechtstaat en politieke besluitvorming, democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden), 
Participatie (kennis over de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en houdingen, 
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die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen) en Identiteit (verkennen van 
de eigen identiteit en die van anderen). 
We zien de school als een gemeenschap waar je samen leert, samen werkt, samen speelt en samen leeft. 
Leerlingen worden serieus genomen en delen mede de verantwoordelijkheid voor een plezierige en veilige 
omgeving. Burgerschapsvorming komt tot uiting bij bijvoorbeeld de wereld oriënterende vakken, de KiVa 
lessen (lessen in het kader van sociaal-emotionele ontwikkeling), ieder jaar worden er activiteiten door 
leerkrachten zelf geïnitieerd. 
 
3.4 Resultaten eindtoets  
De resultaten van de eindtoets worden ieder jaar geanalyseerd door de Intern Begeleider en besproken in 
het team en op managementniveau. Het uitganspunt is om het landelijk gemiddelde te halen. Wanneer we 
dit eventueel niet halen, is het doel om de gecorrigeerde score t.a.v. leerlinggewicht gehaald hebben. 
Mocht dat ook niet het geval zijn, willen we in elk geval boven de ondergrens van de inspectie gescoord 
hebben. Vanaf 2016 zijn we overgestapt van de Cito Eindtoets naar de eindtoets van “IEP” (Inzicht Eigen 
Profiel). Deze eindtoets geeft ook een normscore die gerelateerd is aan een score van een klas met 
hetzelfde leerlinggewicht. In 2016 scoorde onze groep 8 boven het landelijk gemiddelde. In 2017 scoorde 
groep 8 niet boven het landelijk gemiddelde, maar wel boven de normscore van een klas met hetzelfde 
leerlinggewicht. In 2018 scoorden we voor het eerst in jaren, onder de landelijke score met correctie op 
leerlinggewicht. Deze groep 8 bestond echter uit 41% zij-instromers waarvan een groot gedeelte ook pas 
vanaf groep 5/6 ingestroomd was op onze school. In 2019 scoorde groep 8 precies het landelijk 
gemiddelde. In 2020 is de eindtoets gecanceld vanwege de schoolsluiting ten gevolge van corona 
maatregelen. In 2021 heeft groep 8 onder het landelijk gemiddelde en onder de landelijke score met 
correctie op leerlinggewicht gescoord. Kijkend naar de resultaten van de huidige groep 8 is onze 
verwachting dat deze groep dit jaar (2022) rond of boven het landelijk gemiddelde zal scoren.  
 

  Jaar Score 

IKC 

Het 

Palet  

Landelijk 

gemiddelde  

 Landelijk 

gemiddelde 

met 

correctie 

op % ll-

gewicht  

% 

gewichten  

leerlingen  

2021 74,3 79,7   

2020 XX XX   

2019  81,8  81,8  78,2  12%  

2018  76  81  78  13%  

2017  78,1  80,6  77,9   14%  

2016  81  80  77,7   15%  

2015  533,1  534,8  534,9  19%  

2014  534,2  534,8  534,6  19%  

2013  532,0  534,7  534,8  23%  

3.5 Onze schoolprofilering:  Expressie 
Expressie en cultuur (culturele activiteiten en muziekimpuls) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je 
zou zelfs kunnen zeggen, dat cultuur ontstaat door expressieve activiteiten van mensen. Dat houdt in, dat 
je behalve cultuur beschouwen, er ook een concrete bijdrage aan kunt leveren en wel in de vorm van 
expressie. 
 
Onder expressie(-activiteiten) verstaan we: 

● Dramatische vorming 
● Muziek 
● Dans 
● Beeldende vorming (tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen) 

Bovengenoemde vak onderdelen zijn op ons rooster en rapport opgenomen onder de naam “Expressie”. 
Onze expressieaandacht gaat met name uit naar ‘Dramatische Vorming’ en wat daarmee samenhangt.  
 
 



15 
 
 

Hierbij denken we aan toneelspelen, maar ook aan: 
● manieren van jezelf presenteren 
● lichaamstaal 
● omgaan met anderen, enz. 

 
Vakken als tekenen, handvaardigheid en zeker muziek sluiten hierbij nauw aan. Leerlingen kunnen hun 
eigen specifieke talenten ontwikkelen en daarmee een eigen bijdrage leveren aan projecten, thema’s en 
activiteiten die in het kader van ‘dramatische vorming’ worden verricht. 
Aan gezamenlijke projecten, zowel binnen als buiten de school, wordt samengewerkt met ToBe, de natuur 
BSO en de sport BSO. 
 
Naast cognitieve- en sociaal- emotionele vaardigheden, streeft de school ernaar leerlingen optimale 
ontplooiingskansen te bieden. De leerkrachten van IKC Het Palet hebben zich nadrukkelijk uitgesproken 
over een onderwijskundig profiel, waarin expressie in brede zin, maar in smallere zin de dramalijn een 
belangrijk onderdeel is van het curriculum binnen de school. 
Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen op vrijdagmiddag de mogelijkheid om talenten-workshops te volgen die 
de leerkrachten aanbieden. Ook wordt hierbij samengewerkt met externe vakleerkrachten en de natuur- en 
sport BSO 
 
We streven naar een “eindprofiel” van onze leerlingen, dat wordt gekenmerkt door: 
Vertrouwen op eigen manier van kijken en beleven 
Kinderen moeten leren op zichzelf te vertrouwen en zichzelf te respecteren. Omdat je bij dramatische 
expressie veel te maken hebt met het uitdrukken van ervaringen en gevoelens, zal daardoor ook vertrouwen 
in en respect voor de ander toenemen. De leerlingen ervaren aan de ene kant een sterke mate van 
onafhankelijkheid en aan de andere kant de zin van functionele afhankelijkheid. Deze ontwikkeling naar 
zelfstandigheid resulteert in het zelf zoeken naar oplossingen en inventiviteit. 
 
Actief leren 
Het woord “actief” houdt eigenlijk in: actie, reactie en interactie. 
Leerlingen doen, kijken en luisteren (beschouwen), denken na en vormen een eigen mening. Er wordt 
gecommuniceerd en van gedachten gewisseld over wat je hebt ervaren, gezien, gehoord en meningen 
worden geventileerd. 
Communicatie staat hoog in het vaandel, evenals interactie. 
Bij communicatie kan er nog sprake zijn van eenrichtingsverkeer. Het is van belang, dat men elkaar 
mededelingen kan doen (o.a. feedback). 
 
Bij interactie is er communicatie van twee kanten. Hierbij is reflectie belangrijk. De leerlingen leren in 
stappen reflecteren: 
 
1. Bespreken van eigen werk  
2. Bespreken van eigen werk en dat van klasgenoten 
3. Bespreken van product en proces 
4. Vergelijken van eigen werk met dat van anderen 
5. Eigen mening onderbouwen met argumenten 
6. Waardering onder woorden brengen  
7. Ervaren, dat mensen op verschillende manieren kunnen waarderen 
 
Productief leren 
Kinderen leren niet slechts te denken in “korte-termijngebeurtenissen”. Creativiteit zorgt ervoor, dat 
kinderen inzicht krijgen in processen op langere termijn, in structurele processen. Dit inzicht is nodig voor 
het aanvaarden van gedeelde verantwoordelijkheid.  
 
3.6 1-2-3 Zing 
Het is bekend dat het voor kinderen goed is om in aanraking te komen met muziek. Muziek is niet alleen 
luisteren, maar ook beleven, doen en voelen. Wij maken hier gebruik van de lesmethode 1-2-3 Zing. 
 
 
3.7 De verschillende taken van de leerkrachten binnen de school 
De basisschool is niet meer de school waar iedere leerkracht een eigen groep heeft. Er zijn leerkrachten, die 
- mede door hun specifieke deskundigheid - andere taken binnen de school uitvoeren. We hebben een 
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adjunct-directeur, die aanspreekpunt is voor ouders. We kennen de leerkrachten, die zich bezighouden met 
de zorg of met ICT. 
Een aantal leerkrachten - in alle gevallen leerkrachten met veel ervaring - is mentor of mentrix van een jong 
beginnende leerkracht. Samen wordt dan regelmatig het onderwijsleerproces geëvalueerd en wordt bekeken 
waar nog problemen liggen. 
 
Dit kan soms resulteren in een bepaald scholingstraject of ondersteuning van een extern deskundige. De  
scholen van OZHW maken gebruik van expertise binnen de Stichting waardoor het onderwijs goed 
ondersteund wordt. U kunt hierbij denken aan de volgende specialisten: gedragsspecialist, meer- en 
hoogbegaafdheid specialist, taalspecialist, rekenspecialist en een leescoördinator. 
 
Het ondersteunend personeel heeft op IKC Het Palet een grote toegevoegde waarde. De 
onderwijsassistentes verzorgen de hulp aan de leerlingen die in kleine groepjes of aan een individuele 
leerling behoefte hebben aan extra ondersteuning. In het huidige passend onderwijs is het vanzelfsprekend 
dat er onderwijsassistentes in de school aanwezig zijn. Wij zijn dan ook blij dat er verschillende in vaste 
dienst zijn en daardoor een vaste waarde zijn binnen ons team. 
Naast de onderwijsassistentes zijn er ook Pedagogisch medewerksters van Wasko kinderopvang die in de 
groepen extra ondersteuning bieden.  
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4. DE ZORG VOOR KWALITEIT 
 
In de West-Alblasserwaard zijn vele basisscholen. De scholen verschillen van elkaar. Ze verschillen in 
werkwijze, uitgangspunten, sfeer en resultaten. Kortom: ze hebben verschillende kwaliteiten.  
Er bestaan vele meningen, over wat kwaliteit van een school nu eigenlijk inhoudt. Wij vinden daar in elk geval 
bij horen: 
● het opbrengst gericht werken volgens OGW4D 
● leerprestaties: slaagt de school erin om bij alle kinderen eruit te halen wat erin zit? 
● sociaal-emotionele ontwikkeling: besteedt de school aandacht aan zaken als werkhouding, concentratie, 

omgang met anderen, motivatie, gedrag en dergelijke? 
● werk van de leerkrachten in de klas: hoe wordt lesgegeven, hoe wordt rekening gehouden met 

verschillen, hoe worden kinderen gestimuleerd? 
● sfeer op school: de inzet en het plezier in het werk bij het team, gevoelens van veiligheid bij de kinderen, 

de samenwerking tussen school en ouders. 
Bij de zorg voor kwaliteit richten wij ons als school op deze genoemde zaken. 
Wij gaan op deze vier punten kort in. 
 
4.1 Het opbrengst gericht werken volgens OGW4D 
Het onderwijs op IKC Het Palet wordt gegeven volgens het opbrengstgericht werken in 4D concept. We zijn 
vorig schooljaar gestart met opbrengstgericht werken.  Bij het opbrengstgericht werken in 4D staat de 
volgende vraag centraal: hoe organiseren wij binnen onze school kwalitatief goed en gedifferentieerd 
onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen en toch uitvoerbaar blijft? 4D staat hierbij voor 
data, duiden, doelen en doen. Door 4D verzamelen we systematisch gegevens over de leeropbrengsten van 
de leerlingen en verbinden hier doelen en acties aan. Deze cyclus wordt niet alleen uitgevoerd op leerling 
niveau, maar ook op leerkrachtniveau en op schoolniveau. 
  
4.2 De leerprestaties 
In het hoofdstuk over onze uitgangspunten heeft u reeds kunnen lezen, dat wij ernaar streven de kinderen 
optimale kansen te bieden en eruit te halen wat ze aan mogelijkheden hebben, aansluitend bij de 
onderwijsbehoeften van een kind. 
Na de basisschool moet het kind naar die vorm van voortgezet onderwijs kunnen gaan, die het meest bij 
hem/haar past. Op welke manier probeert Het Palet hiervoor te zorgen? Enkele belangrijke dingen zijn: 
● werken met goede methodes en materialen 
● het voortdurend positief stimuleren van het kind 
● hoge verwachtingen hebben van de kinderen 
● het nauwkeurig volgen van de vorderingen van elk kind 
● het intensief samenwerken met de ouders 
De genoemde leerlingvolgsystemen spelen een belangrijke rol bij de kwaliteitszorg van de school. Hiermee 
kunnen wij allereerst zien of een kind zich goed ontwikkelt. Ook kunnen we nagaan hoe de prestaties van 
een hele groep of van de hele school zijn in vergelijking met andere groepen of scholen. 
Dit alles valt samen te vatten in een belangrijk kenmerk van Het Palet: wij streven ernaar een effectieve 
school te zijn! 
 
4.3 De sociaal-emotionele ontwikkeling 
Niet alleen schoolprestaties zijn van belang. De school heeft naar onze mening ook een belangrijke taak in 
de totale ontwikkeling van het kind als persoon.  
Aan deze ontwikkeling van het kind als mens dragen wij op IKC Het Palet bij door: 
● de dagelijkse positieve omgang met de kinderen 
● het hanteren van regels en afspraken 
● het bieden van structuur en veiligheid 
● gesprekken met ouders over het kind 
● gesprekken met kinderen 
 
4.4 Plusklas  
Behalve aandacht voor leerlingen die moeite hebben met de leerstof besteden we ook aandacht aan 
leerlingen die juist meer dan gemiddelde uitdaging nodig hebben. Dit gebeurt in eerste instantie binnen de 
groep. 
Op Het Palet wordt eens per week apart gewerkt in de Plusklas, buiten de groepen. Juf Yvonne verzorgt dit 
schooljaar de plusklas voor groep 4 en 5 en de groepen 6-7 en 8. In de groepen 1-2 en 3 kan er voldoende 
gedifferentieerd worden binnen de groep met de inzet van de onderwijsassistente. 
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Bij de selectie van deze leerlingen worden de leerkrachten van de kinderen, de ib-er en de coördinatoren 
meer- hoogbegaafdheid betrokken. Bij het selecteren van de leerlingen wordt niet alleen gekeken naar de 
resultaten, maar ook naar de leer- en persoonlijkheidseigenschappen van de leerling. Zo worden deze 
kinderen bijvoorbeeld gekenmerkt door een brede interesse, creatief denken en een grote woordenschat. 
Kinderen die (hoog)begaafd zijn, zitten door hun specifieke leer- en persoonlijkheidskenmerken niet altijd 
lekker in hun vel. Ze kunnen zich anders voelen dan andere kinderen. Juist voor deze kinderen is het dus 
van belang om in contact te komen met ‘ontwikkelingsgelijken’. 
 
Om inzicht te krijgen in de leer- en persoonlijkheidseigenschappen maken we gebruik van de 
signaleringslijst van het sidi-R. Uiteraard wordt ook de algemene indruk van de leerkracht meegenomen in 
de beoordeling of een kind geschikt is voor de Plusklas en kijken we naar de geschiedenis van het kind: 
waren er ook al op jonge leeftijd tekenen van (hoog)begaafdheid? Bij nieuwe kleuters wordt er een 
intakegesprek met de ouders gehouden, waarbij de ontwikkeling van het kind uitvoerig wordt besproken, 
om zo kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong snel te kunnen signaleren. Over het algemeen zal er 
voor kinderen in de kleutergroepen voldoende gedifferentieerd kunnen worden binnen de groepen.  
 
Voor u, als ouder, is het soms lastig te begrijpen dat een kind zeer goed kan presteren en toch niet in de 
Plusklas komt. Dit heeft dus te maken met de specifieke leer- en persoonlijkheidskenmerken. Uiteraard wil 
het niet zeggen dat we geen oog hebben voor de hoog scorende kinderen; zij krijgen uitdaging binnen de 
eigen groep door te differentiëren binnen de methoden.  
 
 
4.5 Het werk van leerkrachten in de klas 
De mensen die op school werken, zijn minstens zo belangrijk als de methodes en materialen. Zij moeten er 
immers voor zorgen dat al die mooie lesboeken en ontwikkelingsmaterialen ook goed gebruikt worden. 
De teamleden werken veel samen, vullen elkaar aan en stimuleren elkaar. Nieuwe ontwikkelingen worden 
op de voet gevolgd. Jaarlijks wordt er veel geld en energie gestoken in nascholing van leerkrachten. Elk jaar 
zijn er voor het team studiedagen. 
De adjunct-directeur en de intern-begeleiders van de school houden regelmatig groepsbezoeken om 
leerkrachten te ondersteunen en hen tips te geven het onderwijs te verbeteren. Bijvoorbeeld over de wijze 
van instructie geven, de klassenorganisatie en het begeleiden van zorgleerlingen. Het goed bijhouden van 
het vak wordt van alle leerkrachten van Het Palet verwacht: het zijn immers professionals! 
Een belangrijke spreuk, die vaak op onze school wordt gehoord, is: “Je hoeft niet ziek te zijn om beter te 
worden”. Samenvattend: Het Palet streeft ernaar een lerende organisatie te zijn. 
 
4.6 De sfeer op school - KiVa 
Samen maken wij er een fijne school van. 
Op IKC Het Palet willen wij er graag alles aan doen om de leerlingen een veilige leeromgeving te bieden. 
Op deze manier kunnen de leerlingen zich optimaal ontwikkelen en komen ze met plezier naar school. 
Daarom hebben wij ervoor gekozen om met ingang van het schooljaar 2021-2022 te gaan werken met 
KiVa. 
 
KiVa is een schoolbreed programma gericht op leerlingen,  leerkrachten, schooldirectie en ouders. Het 
bestaat uit een combinatie van interventies. Op schoolniveau zorgt KiVa voor een respectvolle cultuur 
waarin positief gedrag de norm is. Op klassikaal niveau biedt KiVa ondersteuning voor 
klassenmanagement. Op individueel niveau wordt gewerkt aan de sociale vaardigheden en de sociaal 
emotioneel ontwikkeling. 

Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en niet op individuen zoals pesters en/of 
slachtoffers.  Álle groepsleden zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat iedereen met plezier naar 
school gaat. Oftewel: 'Niet iedereen is er verantwoordelijk voor dat er problemen in de groep zijn, maar 
iedereen is er wél verantwoordelijk voor dat die problemen worden opgelost en voorkomen'. 

KiVa werkt preventief. Door veel aandacht te besteden aan groepsvorming en kennismaking, ontstaan er 
positieve gedragsnormen in de groep. Hierdoor wordt positief gedrag door de groep bevorderd. Negatief 
gedrag wordt gezamenlijk afgekeurd waardoor leerlingen dit minder vertonen.  

KiVa werkt oplossings- en toekomstgericht. We kijken niet terug naar wie wat heeft gedaan of wie de 
schuld zou moeten krijgen. Vanuit KiVa kijken we vooruit: "Hoe zorgen we er voor dat het in de toekomst 
beter gaat en we vergelijkbare situaties voorkomen?". 
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Twee maal per jaar vullen de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 de KiVa monitor in. De KiVa-monitor 
is een digitale vragenlijst voor leerlingen. Met de monitor brengen we de sociale veiligheid, het welbevinden 
en (vriendschaps)relaties in de groep in kaart. De uitkomsten hiervan geven concrete handvatten om de 
sfeer in de groep te verbeteren. Daarnaast levert de monitor een rapport op schoolniveau aan met trends 
en ontwikkelingen. De KiVa-monitor voldoet aan de monitoringseis vanuit de wet sociale veiligheid. 

 
KiVa is bewezen effectief tegen pesten maar is ook een schoolbreed programma voor de sociaal 
emotionele vorming binnen het basisonderwijs. KiVa heeft een positieve insteek en bevordert positieve 
groepsvorming. Zo zijn KiVa afspraken altijd positief geformuleerd. 
  

Tijdens de KiVa lessen leren de kinderen onder andere  

...om emoties te herkennen bij zichzelf 

...zich in te leven in een ander 

...hoe met emoties om te gaan 

...hoe zij anderen kunnen helpen 

...hoe zij zelf hulp kunnen vragen 

...dat ieder mens uniek en waardevol is 

...dat iedereen kwaliteiten heeft en hoe je die kunt gebruiken 

...hoe ze kunnen bijdragen aan een prettige sfeer in de groep 

...klachten om te zetten in wensen 

  

Op IKC Het Palet is een KiVa team aanwezig. Dit zijn leerkrachten die alles rondom KiVa coördineren. Dit 
zijn Daphne Vervoorn (daphne.vervoorn@ozhw.nl), Josien Peelen (josien.peelen@ozhw.nl) en  
Annet Godeke (annet.godeke@ozhw.nl).  

4.7 Plan Sociale Veiligheid en meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Sociale veiligheid op school 

Iedereen is gebaat bij een sociaal veilige omgeving. Dit is een taak van de hele maatschappij. Een leerling 
moet erop kunnen vertrouwen dat de school zich inspant om hem/haar een zorgeloze schooltijd te laten 
hebben en zich op school veilig voelt. Datzelfde geldt voor medewerkers. 

Sociale veiligheid draait om het beschermd zijn of het zich beschermd voelen tegen bedreigingen die 
veroorzaakt worden door het gedrag van mensen in en om de school. Een belangrijke stap om het sociale 
klimaat te verbeteren is om zicht te krijgen op de veiligheidsbeleving en de beleving van het schoolklimaat 
door leerlingen, leraren, ouders, schoolondersteuners en schoolleiding. Als de school weet wat er speelt 
worden knelpunten gesignaleerd en kan het beleid daarop worden aangepast. 

Daarbij gaat het om antwoorden op vragen als: Hoe veilig is deze school in de beleving van leerlingen, 
medewerkers, schoolleiding en ouders van leerlingen? Welke plekken binnen en rondom de school voelen 
voor leerlingen veilig en welke niet? Hebben ze weleens geweld ervaren? Worden ze gepest – op het 
schoolplein, in de klas, of via internet? Of pesten ze zelf? Weten leerlingen en ouders bij wie ze terecht 
kunnen als er iets vervelends gebeurt? 

De overheid pleit voor een veilige leer- en werkomgeving. Scholen zijn verplicht zorg te dragen voor de 
sociale veiligheid op school door middel van een veiligheidsplan. Hieruit is het Beleid Sociale Veiligheid 
voor OZHW ontstaan dat geldt voor alle betrokkenen op een school: leerlingen, ouders en medewerkers 
van OZHW. 

mailto:josien.peelen@ozhw.nl
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht beroepskrachten, dus ook 
onderwijsmedewerkers, om een stappenplan te gebruiken als ze het vermoeden hebben van 
kindermishandeling (waaronder ook ernstige verwaarlozing valt) en/of huiselijk geweld. Doel is om 
passende hulp te bieden aan leerlingen die te maken hebben met een vorm van geweld of mishandeling in 
de thuissituatie, zodat er een einde komt aan de bedreigende situatie. Elke medewerker van onze school 
moet zich aan de meldcode houden. De Intern Begeleider/Zorgcoördinator voert (in samenwerking met de 
leraar of medewerker) de stappen uit. Voor meer informatie kunt u bij hen terecht. De meldcode is 
gepubliceerd op onze website op Scholen op de Kaart (link naar eigen scholenwebsite op Scholen op de 
Kaart). 
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5. ZORG VOOR DE KINDEREN 
 
 
5.1 Het volgen van de ontwikkeling van het kind 
De intern begeleiders 
Veel kinderen kunnen zonder problemen het normale schoolprogramma doorlopen. Er zijn echter altijd 
kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte, waarvoor het nodig is het gebruikelijke programma aan te 
passen. Daarvoor kunnen verschillende oorzaken zijn. Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen is 
daarom heel belangrijk. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband wordt onze 
ondersteuningsstructuur omschreven. Hier komt in naar voren hoe ons samenwerkingsverband de 
organisatie en financiering van passend onderwijs vormgeeft. De uitwerking hiervan op schoolniveau wordt 
omschreven in ons zorgplan. Onze intern begeleiders, Daniëlle van Weert en Annet Godeke, vervullen 
verschillende taken die er allemaal toe leiden dat het volgen van de leerlingen zo optimaal mogelijk kan 
gebeuren. Danielle en Annet maken de planningen voor de leerling besprekingen, leiden deze 
besprekingen en beheren het leerlingvolgsysteem. Ook onderhouden zij contact met externe zorginstanties 
zoals het schoolmaatschappelijk werk, de schoolarts, de logopediste en de orthopedagoge. 
De intern begeleiders maken ook deel uit van het management van de school, zodat zij mede de 
onderwijskundige processen kunnen bewaken. 
Per schooljaar kunnen de werkdagen van onze intern begeleiders mogelijk wat verschillen, maar als ze er 
zijn, kunt u altijd even bij hen binnenlopen. Ook is het mogelijk contact te zoeken via de mail: 
danielle.van.weert@ozhw.nl of annet.godeke@ozhw.nl. 
 
Binnen ons samenwerkingsverband (28-09) werken wij met de 1-zorgroute. 
De 1-zorgroute kent 3 belangrijke ankerpunten: 

●        de groepsbespreking 
●        de leerlingbespreking 
●        de klassenconsultatie 

  
De kern van de 1-zorgroute bestaat uit handelingsgericht werken met groepsplannen. De leerkracht doet 
dat in de groep met behulp van twee instrumenten: het groepsoverzicht en het groepsplan. De stappen, die 
de leerkracht doorloopt, zijn: 
1) evalueren vorig groepsplan en verzamelen gegevens 
2) selecteren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
3) benoemen van specifieke onderwijsbehoeften 
4) clusteren van leerlingen met gelijke specifieke onderwijsbehoeften 
5) opstellen van het groepsplan 
6) uitvoeren van het groepsplan 
 
In een enkel geval heeft een leerling een individueel handelingsplan. Bijvoorbeeld omdat deze leerling, 
middels een arrangement vanuit het samenwerkingsverband, individuele begeleiding krijgt. 
   
 
5.2  Ondersteuningsteam (OT) 
Tijdens de eerder genoemde leerling besprekingen, bepalen de leerkracht en de IB-er samen welke 
leerlingen besproken moeten worden in het OT. Dit zijn leerlingen waarbij de groepsplannen niet 
toereikend zijn om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften en/of behoeften binnen de sociaal- 
emotionele ontwikkeling en/of behoeften binnen de thuissituatie. Met andere woorden; wanneer de 
leerlingen niet meer binnen het basisarrangement van de school vallen. Voordat de leerling in het OT 
besproken wordt, onderzoekt de school eerst de eigen mogelijkheden binnen de zogenoemde 
basisondersteuning. Wanneer de basisondersteuning onvoldoende effect heeft, kan dit met het kernteam 
(OT smal) besproken worden. In het kernteam zitten twee onderwijsspecialisten en een orthopedagoog. De 
leerkracht heeft in een eerder stadium de ondersteuningsbehoefte al besproken met ouders. Bij een 
individuele consultaanvraag aan het kernteam worden ouders geïnformeerd als er een 
observatie/onderzoek wordt gedaan. Het kernteam regelt hiervoor de vereiste toestemming.    
Vervolgens kan in het OT (breed) een zorgarrangement worden besproken. Het ondersteuningsteam 
(breed) bestaat uit de schoolarts of jeugdverpleegkundige van de GGD, de orthopedagoge van het 
samenwerkingsverband, de schoolmaatschappelijk werkster van de RIVAS en de intern begeleider van de 
school. Indien nodig kunnen ook functionarissen als de logopedist, fysiotherapeut of anderen uitgenodigd 
worden. Ook ouders kunnen uitgenodigd worden. 
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Wanneer de leerling in het OT besproken wordt, bespreken wij dit eerst met ouders. De ouders wordt ook 
gevraagd een toestemmingsformulier te ondertekenen. 
  
Aan het OT kunnen hele concrete vragen over het leerproces van een kind gesteld worden, maar ook 
multi-disciplinaire vragen die verschillende factoren bevatten zoals: 

●        Wanneer nader onderzoek gewenst is. 
●        Wanneer er grote leerachterstanden zijn.  
●        Wanneer gedacht wordt aan plaatsing op- of ambulante hulp van het S(B)O wordt eerst het 

zorgteam geraadpleegd. 
●        Wanneer er zorgen zijn over de thuissituatie. 

 
Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra zorg onvoldoende effect heeft. In sommige gevallen nemen 
we, na overleg met de ouders, het besluit om het kind een jaar over te laten doen. Dit gebeurt als het kind 
op te veel punten achter is gebleven in de ontwikkeling. Door het jaar over te doen, verwachten we dat het 
kind de basisschool daarna gewoon kan afmaken. 
In andere gevallen heeft het kind zoveel extra zorg nodig dat een jaar overdoen niet voldoende is geweest 
of bij voorbaat niet voldoende lijkt. In zo'n geval kan er een verwijzing naar een speciale school voor 
basisonderwijs volgen. Aan deze verwijzing is een heel proces vooraf gegaan. Zoals boven omschreven, 
wordt het kind gesignaleerd tijdens de leerling besprekingen en beoordeelt de school de mogelijkheden 
binnen de basisondersteuning. Vervolgens wordt de leerling besproken in het  OT en wordt er eventueel 
nader onderzoek gedaan. Wanneer het OT en de ouders het ermee eens zijn dat SBO waarschijnlijk beter 
zal zijn voor een kind, wordt er een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd. Het streven is echter om de 
kinderen zoveel mogelijk binnen het reguliere basisonderwijs te laten blijven. 
  
De speciale scholen voor basisonderwijs binnen ons samenwerkingsverband, zijn “de Kameleon” in 
Papendrecht en “de Steenen Kamer” in Zwijndrecht. Ouders zijn echter vrij in de keuze van een school voor 
SBO en kunnen ook een school kiezen uit een ander samenwerkingsverband. 

 
Voor specialistische ondersteuningsbehoeften kunnen ouder(s)/verzorger(s) het Centrum voor Jeugd en 
Gezin van de gemeente (CJG) benaderen. Het CJG sluit met casusoverleg aan bij de leerlingenzorg van 
het onderwijs. In het OT is ook een lid van het CJG aanwezig. In ons geval is dat de schoolmaatschappelijk 
werkster. 

 
5.3 Passend onderwijs  
Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Passend onderwijs betekent dat ieder 
kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. De onderwijsbehoefte van het kind staat 
centraal. Scholen in de regio werken samen om alle kinderen de beste onderwijsplek te bieden. De beste 
onderwijsplek voor een kind kan zijn in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs of het speciaal 
onderwijs. 
  
De school heeft zorgplicht 
Met de invoering van de wet ‘Passend onderwijs’ melden de ouders hun kind aan bij de school die hun 
voorkeur heeft. Deze school moet een zo passend mogelijk onderwijsaanbod bieden. Kan de school uw 
kind niet voldoende ondersteuning bieden, dan is het de verantwoordelijkheid van de school een andere 
basisschool of school voor speciaal (basis)onderwijs aan te bieden, die beter tegemoet kan komen aan de 
onderwijsbehoeften van het kind. 
  
Uw kind aanmelden bij een school naar keuze 
U kunt uw kind aanmelden voor een school voor primair onderwijs vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar 
wordt. Heeft u in ons de school gevonden die voldoet aan uw wensen, dan meldt u uw kind minimaal 10 
weken (liefst eerder) voordat uw kind 4 jaar wordt aan, door het inschrijfformulier in te vullen. Bij een 
tussentijdse aanmelding (bijv. een verhuizing) doet u dit 10 weken voordat u wilt dat uw kind op school 
begint. Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd geplaatst kan worden. 
Als u denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft, dan is het belangrijk dat u dit bij de aanmelding doorgeeft. 
Hierbij kunt u ook denken aan informatie of adviezen, die u met betrekking tot uw kind heeft gekregen 
vanuit het consultatiebureau, de peuterspeelzaal of kinderopvang. De school kan dan onderzoeken welke 
ondersteuning en begeleiding uw kind nodig heeft. Bij een verhuizing ontvangen we ook het 
onderwijskundig rapport van de vorige school. 
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Binnen 6 tot 10 weken na aanmelding een passend aanbod voor uw kind 
Binnen 6 weken na uw aanmelding doen we u een passend aanbod. Als we uw kind niet voldoende zelf 
kunnen ondersteunen, zoeken we binnen diezelfde 6 weken een betere plek. We mogen deze termijn 1 
keer met maximaal 4 weken verlengen. Uw kind blijft ingeschreven bij ons op school, totdat we een 
geschikte andere school hebben gevonden. 
  
Schoolondersteuningsprofiel 
Informatie over de onderwijsondersteuning die onze school biedt, kunt u vinden in het 
ondersteuningsprofiel. Dit kunt u bij ons opvragen. 
  
 
Uw kind aanmelden bij een school naar keuze 
Wanneer de school waar een kind is aangemeld niet zelf de benodigde onderwijsondersteuning kan geven, 
dan wordt – in overleg met u – gezocht naar een passende plek op een andere school binnen het 
samenwerkingsverband. Deze school zal voldoende expertise hebben om voldoende tegemoet te komen 
aan de onderwijsbehoeften van uw kind. We houden zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren, 
bijvoorbeeld voor een bepaalde schoolrichting of de maximale afstand tussen uw huis en de school. Als u 
uw kind op tijd hebt ingeschreven en uw kind binnen de termijn van maximaal tien weken nog niet is 
toegelaten, heeft hij of zij recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding. 
  
Ontwikkelingsperspectief 
Heeft uw kind bij plaatsing op onze school extra ondersteuning nodig en volgt hij of zij een afwijkend 
onderwijsprogramma, dan is het prettig om zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden te kennen. Indien nodig 
maken wij een ontwikkelingsperspectie. 
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6. VOORSCHOOLSE PERIODE EN BUITENSCHOOLSE OPVANG 
 
6.1 Spelenderwijs leren 
De peuterspeelgroep is leuk en leerzaam. Vanaf 2 jaar is uw kind van harte welkom op peuterspeelgroep 
Het Palet. In een uitnodigende situatie wordt uw kind uitgedaagd dingen te ontdekken. Uw kind kan naar 
hartenlust spelen met goed educatief materiaal en leert het samenspelen met andere kinderen. De 
enthousiaste pedagogisch medewerksters organiseren veel activiteiten, die ertoe bijdragen dat uw kind in 
zijn/haar ontwikkeling wordt gestimuleerd. 
Op de peuterspeelgroep wordt er gewerkt met de thema’s uit de methode Piramide en LOGO 3000, maar 
wel op niveau van de leeftijdsgroep. Er wordt samengewerkt met de kleutergroepen van Het Palet. Uw kind 
is zo verzekerd van een doorgaande lijn in de ontwikkeling. 
Deze Vroege Voorschoolse educatie (VVE) heeft bewezen dat het uw kind een goede start geeft om de basis 
te leggen voor verdere ontwikkeling van het schoolse leven. 
Uw kind komt normaliter twee keer per week een dagdeel spelen. Indien uw kind in aanmerking komt voor 
het VVE-traject mag hij/zij zelfs vier keer komen spelen. De vraag of uw kind 4 keer een dagdeel mag komen 
spelen wordt bepaald door het consultatiebureau. 
 
6.2 BSO 
Voor en na school kunnen kinderen ontspannen bij de buitenschoolse opvang van WASKO. Op BSO-locatie 
IKC het Palet werken we met een uitdagend en afwisselend aanbod vanuit DoenKids, een activitheek met 
activiteiten op het gebied van sport, spel, creatief, techniek, natuur, muziek en koken.  
Ook tijdens vakanties en studiedagen is de BSO open en hebben we een uitdagend en gevarieerd activiteiten 
aanbod voor de kinderen en brengen we met regelmaat een bezoekje aan onze ‘unieke locaties’ zoals de 
Natuur BSO’s en Sport BSO’s.  
 
Vanaf 7.00 uur is uw kind welkom bij de voorschoolse opvang. Pedagogische medewerkers begeleiden de 
kinderen naar de klas en na schooltijd worden de kinderen opgehaald voor de naschoolse opvang, waar zij 
tot 18.30 uur kunnen blijven. Na binnenkomst krijgen de kinderen fruit en drinken en praten we aan tafel met 
hen over hun dag op school, hun interesses en welke activiteiten er die dag gedaan kunnen worden. 
Vervolgens is er tijd om binnen- of buiten te spelen of om een activiteit te doen. 
 
 
Wij vinden het belangrijk om kinderopvang te bieden vanuit een verantwoorde pedagogische visie. Hierbij 
focussen we op de unieke talenten van ieder kind en leren we hen respect te hebben voor elkaar. Daarnaast 
werken we toe naar steeds meer  
zelfstandigheid naar mate de kinderen ouder worden. Uiteraard gaat dit in overleg met de ouders. Aanmelden 
voor de opvang kan via de website www.wasko.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wasko.nl/
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7. DE SCHOOLLEIDING EN DE LEERKRACHTEN 
 
7.1 Schoolleiding 
  
Directeur:     Vera Doejaaren  vera.doejaaren@ozhw.nl 
 
Adjunct-directeur Josien Peelen  josien.peelen@ozhw.nl 
 
Locatie-manager Antoinette Smit  a.smit@wasko.nl 
  
 
Intern begeleiders:   Daniëlle van Weert  danielle.van.weert@ozhw.nl    

Annet Godeke   annet.godeke@ozhw.nl 
  
ICT-coordinator  Denise Molenwijk denise.molenwijk@ozhw.nl 
  
Vertrouwenspersoon:  Annet Godeke   annet.godeke@ozhw.nl    
  
 
7.2 Het leerkrachtenteam 
Elk jaar vindt de formatie plaats. Er wordt een groepsindeling gemaakt en een leerkrachtindeling. Dit kan elk 
jaar wijzigen. Daarom treft u de groepsindeling aan in het informatieboekje dat elk schooljaar opnieuw wordt 
aangepast. 
 
7.3 Vervanging 
Bij ziekte of verlof van een leerkracht wordt hij/zij vervangen door een invalkracht. Deze invalkracht maakt 
gebruik van de zogenaamde groepsmap, waarin alle belangrijke gegevens van een groep staan. In elke 
groep is een dergelijke map aanwezig. Hierdoor kan het programma zoveel mogelijk normaal doorgaan. Ook 
is er voor iedere groep een weekplan. De vervanger kan dit plan gebruiken bij het werk. Toch blijft het soms 
passen en meten. Er is een tekort aan vervangers. Daardoor moeten er soms 'noodoplossingen' bedacht 
worden. Zo zou het kunnen dat leerlingen uit een groep verdeeld worden over andere groepen of in het 
uiterste geval dat leerlingen naar huis moeten worden gestuurd. Wij vragen uw begrip hiervoor. Wij streven 
er altijd naar alles zo goed mogelijk te laten verlopen.  
 
7.4  Stagiaires 
 
PABO (Pedagogische Academie Basisonderwijs) 
De PABO, opleidingsschool voor leerkrachten, verzoekt de school ieder jaar een aantal studenten 
(stagiaires) te begeleiden. We staan hier als school positief tegenover. Ieder jaar bieden wij een aantal 
studenten een stageplaats aan. Zij krijgen regelmatig praktijkbezoek van docenten. 
Ieder jaar wordt ook de mogelijkheid bekeken om vierdejaars studenten een zgn. LIO-stage (leerkracht in 
opleiding) aan te bieden. Dit houdt in, dat LIO-ers gedurende een periode van vijf maanden, drie dagen per 
week zelfstandig een groep “draaien“ met als mentor/mentrix een leerkracht. 
Ook scholieren van het MBO vinden een leerzame stageplek op IKC Het Palet. 
 
7.5 Studiedagen 
Professionalisering van de leerkracht vinden wij erg belangrijk. Naast individuele studiemogelijkheden vinden 
er een aantal gezamenlijke studiedagen plaats. In het informatieboekje dat u aan het begin van het schooljaar 
ontvangt, staat aangeven op welke dagen de studiedagen plaatsvinden. Op het moment dat er een studiedag 
is, is de school gesloten. 
 
 
 
  

mailto:vera.doejaaren@ozhw.nl
mailto:josien.peelen@ozhw.nl
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8. ICT 
 
8.1 Onderwijs en ICT op onze school      
Op IKC Het Palet is ICT in volle ontwikkeling. Wij gebruiken alle mogelijkheden van ICT om zowel de 
leerlingen als leerkrachten en medewerkers uit te dagen. Op onze school is ICT niet het doel, maar een 
middel. ICT betekent voor ons niet alleen oefenen en toetsen digitaal maken. Wij zetten ICT in om de 
leerlingen de wereld te laten ontdekken en aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen. Een groot 
voordeel van het gebruik van ICT is dat er meer mogelijkheden zijn voor gedifferentieerd lesmateriaal. Wij 
streven naar zorg voor het totale kind en kansen bieden voor ieder individu. Een methode onderscheidt 3 
niveaus, maar ICT biedt voor elk kind meer aanvullend digitaal materiaal met meer variatie. 
  
Het is leuk om levendige lessen bij te wonen. Daarom hangt er in elke klas een digitaal schoolbord. Op 
deze manier willen we met de digitale toevoeging binnen ons onderwijs, streven naar het beste resultaat 
voor ieder kind. In de centrale hal staat een beamer en een projectiescherm voor school-tv, film, software-
instructie en voor leersituaties. 
 
8.2 ICT infrastructuur 
Binnen onze school wordt bij de kleuters gewerkt met tablets en zijn er voor de groepen 3 t/m 8 
chromebooks beschikbaar. Op onze school hebben wij beschikking tot een draadloos netwerk. Er zijn drie 
laptopkarren aanwezig met hierin totaal 88 laptops/chromebooks. Twee groepen delen een laptopkar. Zo 
heeft elke groep de mogelijkheid om deze te gebruiken. Hiermee willen wij de leerlingen tools bieden voor 
de toekomst, waar digitale leeromgeving een steeds belangrijkere rol gaat spelen. 
  
8.3 Leer- en beheeromgeving 
Sinds 2022 werken wij met de omgeving Cloudwise, COOL. Deze biedt leerlingen een eigen bureaublad, 
waarin zij veilig en intuïtief te kunnen werken. Op onze school is Denise Molenwijk de ICT-coördinator. Zij 
begeleidt de onderwijskundige kant van het ICT-onderwijs. Ons gebouw heeft een snelle ADSL-verbinding. 
Kinderen leren in de bovenbouw welke informatie die zij op het internet kunnen vinden bruikbaar is en niet. 
Zo maken ze kennis met verschillende bronnen. Ook wordt er aandacht gegeven aan mediawijsheid. 
  
8.4 Thuisonderwijs  
Als gevolg van corona hebben we de mogelijkheden tot thuisonderwijs onderzocht en zijn hiermee aan de 
slag gegaan. Gedurende de sluiting van de school, hebben de leerlingen thuis (digitaal) onderwijs 
gekregen. Waar nodig werden er chromebooks ter beschikking gesteld. 
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9. DE SCHOOL EN DE OUDERS 
 
9.1 Uitgangspunten 
Een goed contact tussen school en thuis is erg belangrijk.  
Een goede samenwerking tussen de school en de ouders bevordert een goede ontwikkeling van het kind.  
Wij verwachten van de ouders een respectvolle en open communicatie. Tenslotte zijn wij samen 
verantwoordelijk voor de zorg van uw kind. Communicatie is ook de kracht van deze relatie. U mag dat van 
ons verwachten. We informeren u op allerlei manieren over de school en over uw kind: 
 
De nieuwsbrief: verschijnt eenmaal per maand en wordt digitaal verstuurd. In de nieuwsbrief leest u alle 
wetenswaardigheden van de afgelopen periode, maar ook dingen die gaan spelen in de toekomst. 
 
De schoolgids: alle ouders ontvangen de schoolgids. In deze gids staat veel informatie waar de school  
voorstaat.  
 
Het informatieboekje: verschijnt 1x per jaar en geeft naast de activiteiten over het gehele jaar ook informatie 
over het gym- en zwemrooster, de groepsindeling, de teamsamenstelling, de samenstelling van de OR en 
MR en de vakanties en vrije dagen. 
 
Informatieavond: in één van de eerste weken van het nieuwe schooljaar worden alle ouders (met uitzondering 
van de ouders in de kleutergroepen) uitgenodigd. U hoort dan van de groepsleerkracht welke afspraken en 
regels er worden gemaakt met de kinderen. U krijgt uitleg over de werkwijze van de methodes. 
 
Inloopochtenden; op woensdagochtend mag iedere ouder om 8.15 uur met hun kind de klas in om mee te 
spelen of mee te kijken en eventueel informatie van de leerkracht te krijgen. Korte vragen over uw kind zijn 
dan mogelijk, maar uitgebreide vragen beantwoorden wij graag in een persoonlijk gesprek. 
 
Tien-minutengesprekken en rapportbesprekingen: voor de groepen 3 t/m 8 zijn er driemaal per jaar, 
gesprekken over de vorderingen van uw kind. Deze gesprekken bestaan uit een startgesprek en verder in 
het jaar 2 rapportgesprekken. 
Voor kleuters is dat één- of tweemaal per jaar. 
 
Parro-app: sinds 2019 werken wij met de Parro-app. In deze app delen leerkrachten informatie met de 
ouders, worden er af en toe foto’s gedeeld, en treft u uitnodigingen aan. Heeft u de Parro-app nog niet, neemt 
u dan contact op met de leerkracht van uw kind. 
 
Bij gescheiden ouders, spreken wij graag beide ouders. Wanneer het mogelijk is om dat in één gesprek te 
doen, is dat voor alle partijen fijn. Natuurlijk realiseren wij ons, dat dit niet altijd mogelijk is. Daarom bieden 
wij gescheiden ouders de mogelijkheid om 2 aparte afspraken te maken. Brieven en andere informatie, 
kunnen wij bij gescheiden ouders, desgewenst, dubbel meegeven aan uw kind. De verzorgende ouder en in 
de hogere leerjaren het kind zelf, vragen wij er zorg voor te dragen dat deze informatie ook bij beide ouders 
terecht komt. Houdt u echter zelf ook zaken als de jaarplanning in ons informatieboekje, de nieuwsbrief en 
de website goed in de gaten, want geen enkel systeem is waterdicht. 
 
Individueel gesprek: Uiteraard bent u van harte welkom op school, indien er van uw kant behoefte bestaat 
om met de leerkracht over uw kind te praten. De leerkracht zal soms zelf het initiatief nemen voor een 
gesprek. 
Boven alles telt………Beter twee keer te veel naar binnen dan een keer te weinig. Loop gerust binnen 
als u vragen heeft. 
 
Wij betrekken de ouders zoveel mogelijk bij wat er op school gebeurt. Ook doen wij soms een beroep op hen 
om bij allerlei activiteiten mee te helpen. Zeker op een school zoals de onze, waar veel georganiseerd wordt, 
is hulp van ouders heel welkom. 
In het vervolg van dit hoofdstuk komen zaken aan bod, die met de samenwerking tussen school en thuis te 
maken hebben.  
Ouders zijn ambassadeurs!  
Ouders zijn de beste vertegenwoordigers van de school. Tevreden ouders die hun enthousiasme over de 
school uiten, vergroot de bekendheid van de school beter in de omgeving. 
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Ook de medewerkers van Wasko kinderopvang stellen het bijzonder op prijs als u ons op de hoogte houdt 
van belangrijke dingen thuis. Informatie van en naar de medewerkers van Wasko kinderopvang betreffende 
uw kind vinden wij van essentieel belang. 
Peuters die bij ons op de voorschoolse periode/peuterspeelgroep hebben bezocht en naar de basisschool 
komen, worden door de peuterspeelgroepleidsters en de leerkrachten, in een zgn. ‘warme overdracht’ 
doorgesproken aan de hand van het registratiesysteem “Peuterestafette”, mits u daar als ouder toestemming 
voor geeft. Kinderen, die naar de BSO gaan en waarbij overleg tussen medewerkers van de BSO en de 
leerkracht belangrijk lijkt, worden natuurlijk ook besproken. Dit alles alleen met toestemming van de ouders. 
 
9.2 Aanmelden en afmelden  
Aanmelding van een nieuwe leerling gebeurt nadat u een gesprek heeft gehad met de directeur. U kunt voor 
een dergelijk gesprek altijd een afspraak maken. De directeur informeert u over de uitgangspunten en 
werkwijze van de school en het IKC, waarbij het van belang is dat wij uw kind dat onderwijs kunnen bieden 
dat uw kind nodig heeft. Na afloop van het gesprek krijgt u een rondleiding door ons IKC. 
De bedoeling van de rondleiding is, dat u als ouder een bewuste keuze maakt voor een school. We vinden 
het van groot belang dat wij als IKC kunnen bieden, wat u van een IKC verwacht. 
Aanmelding doet u door het invullen van een aanmeldingsformulier. 
Een vierjarige kleuter mag bij ons 5 dagdelen komen wennen voor de vierde verjaardag. Vanaf het moment 
dat het kind vier is, mag het iedere dag naar school. Om te zorgen dat uw kind een rustige start krijgt op Het 
Palet zijn er uitzonderingen als het gaat over wennen. In de drukke en spannende maand december laten 
wij geen kinderen wennen. Uw kind mag in januari rustig aan het schoolse leven beginnen. Als de groepen 
te vol zijn na de meivakantie laten wij kinderen geen hele dagen naar school komen na zijn/haar vierde 
verjaardag. Kinderen die in juni en juli vier jaar worden starten rustig in het nieuwe schooljaar (afhankelijk 
van de start van de zomervakantie). Zij worden wel uitgenodigd voor de kennismakingsmiddag in juli. 
 
Indien het kind op een andere school heeft gezeten, zullen wij altijd eerst contact opnemen met die school. 
De "oude" school ontvangt van ons bericht dat het kind bij ons is ingeschreven. Wij ontvangen van die school 
dan de gegevens over het kind. 
Bij afmelding dienen de ouders hun kind bij de directeur uit te schrijven. 
 
Informatie en aanmeldingen voor zowel de peuterspeelgroep als de buitenschoolse opvang lopen via de 
afdeling “plaatsingen” van Wasko kinderopvang. 
 
9.3 Hulp van ouders op school en in de klas 
Bij diverse activiteiten maken leerkrachten graag gebruik  
van hulp van ouders. Dit kan eenmalig zijn voor  
bijvoorbeeld een bezoek aan de bibliotheek.  
 
 
 
 
 
 
9.4 Voertaal 
Wij spreken op school en op het plein Nederlands. Dit geldt voor leerlingen, ouders en medewerkers. Bij een 
gesprek over uw kind met de schoolleiding en/of leerkracht waarbij blijkt dat de taal problemen oplevert, kan 
indien noodzakelijk een tolk worden ingezet. 
 
9.5 Rapporten 
In groep 3 tot en met 7 ontvangt uw kind twee keer per jaar een rapport. Dit rapport bestaat uit een 
geschreven gedeelte, een vijfpunts-schaal en cijfers. Het rapport informeert u over de prestaties en de inzet 
bij alle vakgebieden en over de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding. 
Kinderen die instromen in groep 1 krijgen in januari een voortgangsgesprek. De rest van de kinderen in groep 
1 krijgt aan het eind van het schooljaar een rapport. In groep 2 krijgen de kinderen twee keer per schooljaar 
een rapport. 
Voorafgaand aan de week dat het rapport aan uw kind meegegeven wordt, kunt u aangeven het rapport te 
willen bespreken met de leerkracht. Graag zien wij alle ouders tijdens de startgesprekken en 
rapportbesprekingen. Mochten er twijfels zijn over het al of niet overgaan van een kind of andere zorgen 
bespreken we dit graag al in november en wordt u uitgenodigd voor een gesprek. De bespreking van het 
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laatste rapport is facultatief. Zowel u als ouder, als de leerkracht kan aangeven het belangrijk te vinden om 
dit gesprek te houden, maar we verwachten niet standaard alle ouders.  
In groep 8 worden na het drempelonderzoek (medio november) rapportgesprekken gehouden. Eind 
januari/begin februari vinden de schooladviesgesprekken plaats en deze worden met u als ouders 
besproken. 
 
9.6 Ouderraad 
De ouderraad (OR) is een belangrijk orgaan op school. De OR is samengesteld uit en door ouders en 
organiseert in nauwe samenwerking met het team allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten ten behoeve 
van de leerlingen.  Veelal wordt dan ook een beroep gedaan op de andere ouders. 
In het informatieboekje vindt u de namen, adressen en telefoonnummers van de leden van de ouderraad. 
De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. In de ouderraad komt de dagelijkse gang van zaken, 
gerelateerd aan de binnen- en buitenschoolse activiteiten, in de school aan de orde. Voor het organiseren 
van allerlei activiteiten worden werkgroepen gevormd. Zo'n werkgroep bestaat uit enkele leden van de 
ouderraad en enkele leerkrachten. Na elke afgeronde activiteit vindt er een evaluatie plaats. 
  
 
9.7 De ouderbijdrage 
In Nederland is basisonderwijs gratis. De school ontvangt geld van de overheid om het onderwijs te 
verzorgen.  
 
Een aantal activiteiten valt buiten die bekostiging, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, sportdagen, 
projectdagen etc. We hebben op school een ouderraad die deze activiteiten organiseert. Zij vragen hiervoor 
aan de ouders een jaarlijkse, vrijwillige bijdrage om deze activiteiten mogelijk te maken.  
Het tweede deel van de ouderbijdrage is bedoeld voor de werkweek van groep 8 of de schoolreis van de 
groepen 1 t/m 7 aan het einde van het schooljaar. 
 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. U bent niet verplicht om deze te betalen. Kinderen worden niet 
van activiteiten uitgesloten. Het kan wel zo zijn dat als de opbrengst uit de vrijwillige bijdragen onvoldoende 
is dat activiteiten worden versoberd of in zijn geheel niet door kunnen gaan.  

Jaarlijks legt de school verantwoording af aan de MR van de school over de besteding van het geld. Neem 
voor meer informatie contact op met de school, via de contactgegevens in deze schoolgids. 

9.8 Medezeggenschapsraad  
De medezeggenschapsraad (MR) is door de Onderwijswet verplicht gesteld en behartigt de belangen van 
de school als “tussenpersoon“  tussen school en bestuur. 
De MR verdiept zich in school- en onderwijs technische aspecten. In bepaalde gevallen hebben de MR-
leden instemmingsrecht en op andere punten adviesrecht. In de MR zitten drie vertegenwoordigers 
namens de ouders en drie personeelsleden. 
Voorbeelden van onderwerpen die in de medezeggenschapsraad ter sprake kunnen komen zijn: 
− het benoemen van nieuwe leerkrachten 
− het vakantierooster 
− het schoolplan 
− het beleid op het gebied van veiligheid, taakverdeling, nascholing, besteding van middelen  
− plannen van het bestuur 
Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar.  
 
9.9 De Gezamenlijke Medezeggenschapsraad 
Voor het Primair Onderwijs is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit 
personeelsleden en ouders van de diverse scholen. Een GMR praat over thema’s op stichtingsniveau die 
met name het primair onderwijs betreffen, het financieel beleid van de stichting, de klachtenregeling van de 
stichting en de centrale diensten. Een GMR kan ook het initiatief nemen om een onderwerp aan te snijden 
wanneer dit een meerderheid van de scholen betreft. 
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9.10 OZHW Klachtenregeling 
Als leerlingen of hun ouders opmerkingen of klachten hebben over de school, staat de deur van de leerkracht, 
mentor, vakdocent of iedere andere medewerker van de school voor hen open. Komen zij er samen niet uit, 
dan kunnen de betreffende leerling en zijn ouders gebruikmaken van de Klachtenregeling van OZHW. 

Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen, toepassing van 
strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, 
discriminerend gedrag, agressie geweld en pesten. 

De klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen. De regeling beschrijft de procedure voor het 
indienen en behandelen van de klacht. Uitgangspunt is dat de klacht zoveel mogelijk door de betrokken 
partijen binnen de school of afdeling wordt opgelost. De klachtenregeling is terug te vinden via de website 
van OZHW (www.ozhw.nl/organisatie/rechten-en-plichten/)..  

9.11 Jaarverslag 
Aan het eind van ieder schooljaar wordt een jaarverslag gemaakt. Hierin wordt verslag gedaan over het 
afgeronde jaar. Het jaarverslag is vertrouwelijk en wordt naast het bestuur ook ter beschikking gesteld aan 
de leden van de MR. 
 
9.12. Regelgeving vrijstelling van onderwijs  
Voor het verlenen van vrijstelling van onderwijs worden de afspraken, die op gemeentelijk niveau zijn 
gemaakt, met de leerplichtambtenaar gehanteerd. Conform Artikel 14 WPO (Wet op het Primair Onderwijs) 
De wettelijke regels zijn bij de directeur op te vragen. 
 
9.13 Regelgeving toelating, schorsing en verwijdering  
Het bestuur gaat ervan uit, dat er slechts in zeer bijzondere omstandigheden sprake zal zijn van schorsing 
of verwijdering (artikel 40 WPO). Het in deze te nemen bestuursbesluit levert een beschikking in het kader 
van de Algemene Wet bestuursrecht op en zal in die zin dan ook voldoende gemotiveerd moeten zijn.  
De te nemen besluiten zullen vooraf met de leerplichtambtenaar besproken worden. 
Omdat één van de uitgangspunten van de school de opvoedkundige taak is, hechten wij veel waarde aan 
de algemeen maatschappelijk geldende waarden en normen. In extreme gevallen, waarbij de problemen op 
geen enkele andere manier zijn op te lossen, is de directeur bevoegd tot schorsing/verwijdering van een 
leerling. Deze beslissing, die voor beroep en bezwaar vatbaar is, zal alleen in overleg en samenspraak met 
de leerplichtambtenaar worden genomen. 
 
9.14 Regelgeving voor ondersteunende werkzaamheden van ouders  
Wij verwachten dat helpende ouders bij het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden de 
aanwijzingen van onderwijzend personeel opvolgen, omdat deze verantwoordelijk blijven voor de gang van 
zaken (artikel 44 WPO). 
Voor regelgeving van de kinderopvang en het peuterspeelgroep werk verwijzen wij u naar www.wasko.nl 
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10. ACTIVITEITEN 
 
De school organiseert verschillende activiteiten. De redenen hiervoor zijn divers. Sommige activiteiten zijn 
gericht op de ontwikkeling van de kinderen. Andere activiteiten bevorderen sportiviteit, onderlinge 
samenwerking en sfeer. Weer andere activiteiten zijn gewoon leuk of leveren geld op om leuke dingen voor 
de kinderen te kunnen doen. 
De activiteiten worden georganiseerd door werkgroepen. In een dergelijk werkgroep zitten enkele leden van 
de ouderraad en enkele leerkrachten. 
 
10.1 Schoolreis 
Eens per jaar gaan alle groepen op schoolreis bijv. naar een dierentuin, kinderboerderij, familiepark of 
museum. Groep 8 heeft een meerdaagse schoolreis, waarbij allerlei activiteiten aan de orde komen. 
 
 
10.2 Feesten 
In oktober wordt er voor de groepen 5 en 6 en voor de 
groepen 7 en 8 een bovenbouw disco  
georganiseerd. Rond of op 5 december bezoekt  
de Sint onze school. In de groepen 1 t/m 4 wordt voor hem 
gezongen, gedanst en toneel gespeeld. Er wordt daarnaast  
een Pietendisco georganiseerd. 
Voor de groepen 5 t/m 8 organiseren we een 
surprisemiddag. Er wordt rekening gehouden met kinderen 
die geen Sinterklaas vieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstmis vieren we op school met een kerstdiner, waarbij verteld en gezongen wordt. 
Rond het voorjaar, Pasen en de zomer worden door de hele school gezamenlijke activiteiten 
georganiseerd. 
 
10.3 Sportdag/Koningsspelen 
Elk jaar wordt een sportdag georganiseerd voor de groep 8 op sportpark Souburgh. 
Er worden het hele schooljaar schoolsporten georganiseerd door de plaatselijke sportverenigingen. 
Hiervoor kunnen de kinderen zich opgeven. 
Op onze school wordt deelgenomen aan de Koningsspelen. Elk jaar wordt hier voor een activiteit 
georganiseerd. Tijdens de Koningsspelen staan gezond eten en actief bewegen centraal. 
 
10.4. Project 
Eens per twee jaar wordt een project georganiseerd, waarbij alle kinderen aan hetzelfde onderwerp werken. 
Aan het einde van een dergelijk project is er een afsluiting, waarbij alle ouders van harte uitgenodigd worden 
om alles te bekijken wat er in die periode is gedaan. 
 
10.5 Werkgroepen 
Naast de werkgroepen, die zorgen voor de activiteiten vanuit de ouderraad, heeft Het Palet de werkgroep 
Verkeer en de werkgroep ‘Week van het openbaar onderwijs’. 
Ook deze werkgroepen bestaan uit leerkrachten en ouders. 
 
10.6 Werkgroep Verkeer 
Onze school vindt het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig, verantwoord en vaardig in het verkeer 
kunnen bewegen. Daarom verbindt onze school zich aan het Zuid-Hollandse programma SCHOOL op 
SEEF. Concreet betekent dit dat onze school jaarlijks veel aandacht besteedt aan verkeerseducatie en 
zich, samen met de gemeente en ouders, inspant voor een verkeersveilige schoolomgeving.  
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Naast theoretisch verkeerslessen, bieden wij in alle groepen ook praktische verkeerslessen aan en 
stimuleren wij het om lopend of op de fiets naar school te komen.  
Deze praktische verkeerseducatie houdt in dat de kinderen zes keer per jaar omgevingsgerichte lessen 
krijgen om aan de kinderen kennis, vaardigheden en de juiste normen en waarden in het verkeer bij te 
brengen. Wij willen daarmee voldoen aan de geldende kerndoelen zoals die in de wet op het 
basisonderwijs zijn geformuleerd. 
In de groepen 1 t/m 4 wordt er iedere maand een nieuw thema van de verkeerskalender behandeld met 
een bijbehorend verhaal, lied en activiteit. 
Een ouder uit de werkgroep verkeer komt dit thema introduceren, de leerkracht werkt het verder uit. 
Daarnaast, onderhouden wij regelmatig contact met ouders, om verkeersonderwijs en verkeersopvoeding 
optimaal op elkaar af te stemmen. Wij werken samen met de gemeente en andere organisaties om de 
omgeving van de school en de routes van de kinderen zo veilig mogelijk te houden en te krijgen. Kinderen 
hebben immers recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke mobiliteit. Zie verder op www.schoolopsafe.nl 
en/of https://schoolopseef.nl/ouders/ouder-tipkalender 

 
 
10.7 Werkgroep Week van het openbaar onderwijs 
Binnen Openbaar Onderwijs Alblasserdam is de werkgroep Week van het openbaar onderwijs 
samengesteld uit ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers van IKC  ’t Nokkenwiel en Het Palet. 
De werkgroep heeft zich tot doel gesteld het Openbaar Onderwijs zo goed mogelijk te profileren. Een actieve 
PR is hiervoor van belang. 
 
10.8 Schoolverlaters 
De kinderen van groep 8 hebben aan het einde van het schooljaar een feestelijke afscheidsavond. Zij voeren 
ter gelegenheid van hun afscheid van de school bijvoorbeeld een toneelstuk, een musical op of maken een 
film. Per jaar wordt samen met de kinderen bekeken hoe deze avond ingevuld gaat worden. In de week 
voorafgaande aan de afscheidsavond wordt voor groep 8 een feestelijk samenzijn georganiseerd. Dit kan 
binnen of buiten de school gehouden worden. 

 

 
 
  

http://www.schoolopsafe.nl/
https://schoolopseef.nl/ouders/ouder-tipkalender
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11. EXTERNE CONTACTEN 
 
Een basisschool heeft veel contacten met allerlei (ondersteunende) instanties. Naast de verschillende 
scholen voor voortgezet onderwijs, de speciale scholen voor basisonderwijs en de peuterspeelgroep zijn er 
nauwe contacten met de volgende instanties: 
 
11.1 Dienst jeugd en gezondheid 
Op grond van de Leerplichtwet en andere wet- en regelgeving zijn scholen verplicht verzuim te melden, als 
er sprake is van: 

● vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van zestien uur les- of praktijktijd in een periode van vier       
             weken 

● vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van drie dagen achter elkaar 
● negen keer te laat komen (bij het begin van de schooldag of tijdens de dag) 
● Zonder toestemming buiten de schoolvakanties op vakantie gaan 

 
11.2 Centrum voor jeugd en gezin (CJG) 
Het CJG is een samenwerkingsverband van hulporganisaties op het gebied van jeugd en opvoeden. De 
belangrijkste taken zijn het coördineren van hulp, het geven van informatie en advies en het zo nodig 
doorverwijzen. Iedereen met vragen over voeding, opgroeien, verlegenheid, agressieve of drukke kinderen, 
seksualiteit, zwangerschap, puberteit etc. kan bij het CJG terecht. Ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar 
en professionals kunnen bij de centra terecht met hun vragen over opvoeden en opgroeien.  
Om te bereiken dat alle kinderen in Nederland dezelfde zorg krijgen, is een zogenaamd basispakket 
ontwikkeld. Dit houdt in dat: 
● alle kinderen in groep 2 en hun ouders een uitnodiging krijgen voor een onderzoek door de jeugdarts en 

de assistente 
● de kinderen in groep 4 worden gemeten en gewogen 
● alle kinderen in groep 7 worden uitgenodigd voor een verpleegkundig onderzoek 
● alle 9-jarigen worden gevaccineerd tegen DTP en BMR2 
 
In groep 2 en 7 krijgen de kinderen een Groeiboek: een boekje waarin allerlei wetenswaardigheden staan 
over de groei en ontwikkeling van kinderen van een bepaalde leeftijd. 
Naast dit basispakket voert de GGD ook extra taken uit. De gemeenten kijken waar extra zorg nodig is vaak 
in overleg met de scholen en vragen de GGD en andere instellingen dat uit te voeren. Zo is de GGD ook 
vertegenwoordigd in ons zorgteam. Ook voorlichting en opvoedcursussen vallen onder deze extra zorg. 
De GGD denkt met deze zorg de kinderen en hun ouders goed van dienst te kunnen zijn. En natuurlijk kunt 
u altijd met uw vragen bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige terecht. 
 
Inlooppunt in de buurt. De basisfuncties van het CJG zijn: 

● een inloop bieden voor vragen van ouders en jongeren over opvoeden en opgroeien 
● laagdrempelig advies en ondersteuning geven, zodat de gezinnen zichzelf kunnen redden 
● jeugdigen en gezinnen met risico’s en problemen in beeld brengen 
● op tijd hulp bieden aan gezinnen om het ontstaan (of het uit de hand lopen) van problemen te 

voorkomen 
● de zorg aan een gezin coördineren volgens het principe ‘één gezin, één plan’: als meer leden van 

één gezin hulp (nodig) hebben, moet de zorg op elkaar afgestemd zijn 
Bij zwaardere problemen of een meer ingewikkelde hulpvraag coördineren de centra: ze nemen contact op 
met de jeugdgezondheidszorg of de jeugdzorg. 
 
Waarom hebben wij een Centrum voor Jeugd en Gezin?: 
Gemeenten hebben op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet op de 
jeugdzorg een aantal taken op het gebied van het preventieve jeugdbeleid. Met het CJG zorgen we voor de 
uitvoering van de volgende taken: 
 
1. informatie en advies geven 
2. signaleren van problemen 
3. toeleiden naar hulpaanbod 
4. licht pedagogische hulp  
5. zorgcoördinatie 
 



34 
 
 

Ongeveer 15% van de Alblasserdamse jeugd heeft op enige wijze moeite met opgroeien (en/of hun ouders 
met opvoeden). Het Alblasserdamse jeugdbeleid wil aan de voorkant deze problemen aanpakken 
zodat jeugdigen en hun ouders/opvoeders niet nog verder in de problemen komen. 
 
Het CJG is gehuisvest aan Boerenpad 1. Volgens de systeemeisen van het ministerie moeten in een CJG 
tenminste zijn vertegenwoordigd de jeugdgezondheidszorg (in ons geval Rivas 0-4 en de GGD 5-19 en 
vanaf 1 april 2012 is dat het consortium Rivas/Careijn). Daarnaast moet er een schakel zijn met het 
onderwijs. In ons geval door het Zorg Advies Team (ZAT) en de Zorgteams die we op alle scholen hebben 
opgericht. Ook moet er een schakel met Bureau jeugdzorg zijn. De keuze voor de verloskundigenpraktijk is 
ingegeven doordat de minister het leeftijdsbereik van een CJG op – 9 maanden tot 23 jaar heeft 
vastgesteld. Hieruit vloeit ook de keuze voor het Algemeen Maatschappelijk werk en de Gespecialiseerde 
verzorging voort. 
 
De volgende partijen zijn, in de loop van de tijd, in het CJG in de Alblashof gaan samenwerken: 
● Verloskundigenpraktijk Vita Novus 
● Consultatiebureau Rivas 
● Jeugdgezondheidszorg GGD 
● Jeugd en schoolmaatschappelijk werk Rivas 
● Maatschappelijk werk Rivas 
● Gespecialiseerde verzorging Rivas 
● Logopedische Dienst Kring Sliedrecht 
● Logopediepraktijk Alblasserdam 
● Agathos thuiszorg 
● RST Zorgverleners 
● Ds. G. H. Kerstencentrum 
● Samenwerkingsverband primair onderwijs Zuid Holland Zuid 
 
Hiermee is het CJG in Alblasserdam een uitgebreide netwerkorganisatie geworden. 
Niet gehuisvest in de Alblashof, maar wel onderdeel van de netwerkorganisatie CJG zijn het onderwijs en 
het jongerenwerk. 
 
Zorg voor jeugd: 
In de regio Drechtsteden is ook het zorgsignaleringssysteem “Zorg voor Jeugd” ingevoerd. 
Het zorgsignaleringssysteem is een samenwerking tussen de gemeente en een groot aantal zorg- en 
onderwijsinstellingen. 
Het zorgsignaleringssysteem is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 19 
jaar zo snel mogelijk te herkennen. Vervolgens wordt, indien twee of meerdere organisaties hun zorg over 
een jongere hebben uitgesproken, de coördinatie van hulpverlening georganiseerd. Op deze manier 
kunnen problemen en risico’s bij jongeren mogelijk in een vroeg stadium geregistreerd worden. 
 
11.3 Logopedie 
Alle leerlingen worden in groep 2 gescreend door een logopediste. Vanaf januari 2014 worden de 
leerlingen gescreend door een logopediste van Rivas. Als blijkt dat uw kind logopedie nodig heeft krijgt u 
dit via school te horen. In een brief wordt dan ook medegedeeld wat het logopedisch probleem is. Dit 
verschilt per kind. Binnen Alblasserdam zijn verschillende vrijgevestigde logopediepraktijken waar u met uw 
kind terecht kunt. De logopedische behandelingen zitten in het basispakket, dus worden vergoed door de 
verzekering. 
 
11.4 School Maatschappelijk Werk 
Met de meeste kinderen op de basisschool gaat het goed. Het komt echter ook voor dat kinderen en/of 
ouders te maken krijgen met problemen. Problemen die te maken kunnen hebben met de thuissituatie en 
leefomgeving, met de ontwikkeling van het kind, of problemen die het kind heeft in contact met bijvoorbeeld 
klasgenoten. 
Scholen hebben een taak in het bieden van zorg aan deze kinderen. Het School Maatschappelijk Werk van 
Rivas is een onderdeel van de zorgstructuur binnen de school. Het School Maatschappelijk Werk werkt 
nauw samen met de school. Hierdoor is het mogelijk om vroegtijdig problemen te signaleren en snel hulp te 
bieden. 
Om de week is er op donderdagochtend een inloopspreekuur op IKC Het Palet waar ouders de 
schoolmaatschappelijk werkster kunnen spreken. 
De intern begeleider is het centrale aanspreekpunt voor de School Maatschappelijk Werker. 
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Naast de intern begeleider zijn de leerkrachten belangrijke gesprekspartners voor de School 
Maatschappelijk Werker, omdat zij dagelijks met de kinderen werken. 
 
School Maatschappelijk Werk is bedoeld voor kortdurende hulpverlening bij problemen, bijvoorbeeld op het 
gebied van: 

● Problemen in de thuissituatie en/of rondom de opvoeding van het kind 
● Sociale problemen (o.a. moeite in het omgaan met andere kinderen, pesten of gepest worden) 
● Emotionele problemen (bijvoorbeeld angst of teruggetrokken gedrag) 
● Opvallend gedrag (bijvoorbeeld agressief gedrag of pesten) 

 
Wanneer het nodig is, zal de School Maatschappelijk Werker een rol spelen in het doorverwijzen naar 
professionele hulpverleningsinstanties.  
 
De School Maatschappelijk Werker heeft beroepsgeheim. 
 
Aanmelding bij het School Maatschappelijk Werk is mogelijk via de intern begeleider of leerkracht. 
Natuurlijk is het ook mogelijk dat ouders/verzorgers direct contact opnemen met de School Maatschappelijk 
Werker. Om de week, op donderdagochtend, zijn de Schoolmaatschappelijk Werkers aanwezig. U kunt 
dan altijd binnenlopen. 
 
11.5 Bibliotheek 
Alle groepen gaan ieder schooljaar naar de bibliotheek. Voor de groepen 1 en 2 verzorgt de bibliotheek bij 
ieder thema een groot aantal boeken. 
Per klas is er een lezerspas, zodat er boeken geleend kunnen worden in de bibliotheek van Alblasserdam.  
Door subsidie krijgen wij de kans om samen met een combinatiefunctionaris het leesonderwijs nog meer te 
stimuleren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het aanbod op schoolniveau van de bibliotheek.  
Voor de groepen 1-2 en de groepen 3 en 4 is er een uitgebreide schoolbibliotheek waar de kinderen wekelijks 
een boek kunnen lenen. 
 
11.6 De Rijksinspectie Basisonderwijs 
De rijksinspectie houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels. Daarbij gaat het onder meer om de 
schoolgids en het schoolplan. Ook de onderwijsresultaten worden gevolgd om zodoende de kwaliteit van het 
onderwijs te garanderen. 
Daarnaast kunnen de ouders en de leerkrachten bij de inspectie terecht voor advies.  
De inspecteur houdt gesprekken met het bevoegd gezag en indien nodig zal hij/zij de school bezoeken. 
Informatie kunt u vinden op: www.onderwijsinspectie.nl 
 
Het adres van de inspectie is: 
Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht 
 
11.7 Wasko 
Binnen het IKC verzorgt Wasko kinderopvang verschillende vormen van kinderopvang. Zo is er de 
buitenschoolse opvang en een peuterspeelgroep.  Wasko is een maatschappelijke 
kinderopvangorganisatie in de Alblasserwaard. 
  
11.8 Willem de Zwijger College 
Al jaren brengt groep 8 van Het Palet een bezoek aan het Willem de Zwijger College in Papendrecht. Tijdens 
die bezoeken krijgen de leerlingen een goed beeld van de verschillende onderwijsrichtingen van deze school 
voor Voortgezet Onderwijs. 
Naast deze bezoeken wordt er jaarlijks gekeken of er meerdere mogelijkheden zijn om met groep 8 leerlingen 
activiteiten te ontplooien om de overstap naar het VO te vergemakkelijken.  
Voor toekomstige vwo-leerlingen worden er middagen gehouden waar zij kunnen ‘proeven’ aan de lesstof 
en sfeer in een vwo-klas. 
 
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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12. OVERIGE PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
12.1 Continurooster 
Alle leerlingen van Het Palet eten tussen de middag met hun klasgenoten en leerkracht in de klas. Daarnaast 
spelen zij een half uur buiten op het plein of bij slecht weer in de klas. 
Een kwartier van de lunch (voor de bovenbouw dus de gehele lunchtijd) valt binnen het rooster onder 
gezond gedrag.  
 
Schooltijden: continurooster 
 
Groepen 1 t/m 4: 
08.30 uur - 14.30 uur (maandag, dinsdag en donderdag) 
08.30 uur - 12.30 uur (woensdag en vrijdag) 
 
Groepen 5 t/m 8: 
08.30 uur - 14.30 uur (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) 
08.30 uur - 12.30 uur  (woensdag) 
 
Een verdere toelichting op het schoolrooster treft u aan in het informatieboekje. 
 
12.2 Ziekmelding en verlof 
Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden (bijv. doktersbezoek) niet of niet op tijd op school kan 
komen, dient u dit tijdig (vóór 8.30 uur) door te geven via de schooltelefoon, niet via Parro. 
Als uw kind op school  ziek wordt, belt de leerkracht u op en wordt het kind opgehaald op school. Mocht uw 
kind om welke reden dan ook een dag(deel) niet op school zijn, dan worden indien nodig, lessen op een 
ander moment ingehaald. 
 
In overleg met de leerplichtambtenaar en de overige scholen in Alblasserdam wordt een actief verzuimbeleid 
gevoerd. Alle vormen van verlof (bijvoorbeeld voor een bruiloft) dient u tijdig bij de directeur aan te vragen. 
Als u voor uw leerplichtig kind (vanaf 5 jaar) verlof wilt buiten de normale vakanties, gelden de volgende 
regels: 
Het verzoek wordt schriftelijk ingediend d.m.v. een formulier dat op school verkrijgbaar is. 
Het verzoek wordt ingediend minimaal 14 dagen voorafgaand aan de aan te vragen verlofperiode. 
In dit verzoek is duidelijk aangegeven om welke redenen het verlof wordt aangevraagd. 
 
De directeur zal vervolgens het verzoek beoordelen en de indiener schriftelijk antwoorden. Van dit bericht 
wordt een kopie bewaard in de administratie. De indiener kan, bij afwijzing van het verzoek, een 
bezwaarschrift indienen. 
Voor niet-leerplichtige kinderen (4-jarigen) is deze regeling niet van toepassing. We verwachten wel dat u 
ons tijdig op de hoogte stelt van eventuele afwezigheid. 
Buiten de schoolvakanties en vrije dagen kunnen de kinderen per schooljaar maximaal 10 dagen extra verlof 
krijgen. Dit geldt alleen indien er sprake is van gewichtige redenen, zoals bruiloft, begrafenis, jubileum e.d. 
Extra vakantieverlof valt niet onder deze regeling en is dan ook niet toegestaan, behalve in zeer 
bijzondere gevallen. 
 
Wij verzoeken u dan ook dringend zich te houden aan het vakantierooster.  
N.B. Tijdens de eerste 2 schoolweken van elk nieuw schooljaar mag wettelijk geen enkel vakantieverlof 
worden gegeven. 
 
12.3 Snoep / traktatie 
Snoep en koolzuurhoudende drank zijn op school ongewenst. Wij adviseren u uw kind gezond eten en 
drinken mee te geven zoals een boterham, fruit, melk, yoghurtdrank of water. Geeft u uw kind iets te eten 
mee, doe dit dan in een goed afsluitbaar (brood)doosje i.p.v. plastic zakje. Dit beperkt de afvalberg.  
 
De verjaardag van uw kind wordt in de klas gevierd. Er mag dan door uw kind getrakteerd worden. Een 
traktatie is een extraatje, is vooral niet te groot of te veel en bij voorkeur gezond. Een cadeautje als traktatie 
is bij voorkeur klein van formaat.  Heeft u vragen over het trakteren in de klas, overlegt u dan gerust met de 
leerkracht van uw kind. 
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12.4 Verzekering 
De school heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor de kinderen, leerkrachten en ouders, 
die bijvoorbeeld bij schoolreizen betrokken zijn. 
 
12.5 Huiswerk 
Op onze school wordt op verschillende manieren met huiswerk omgegaan. In de lagere groepen zijn het 
(vrijblijvende) opdrachten zoals: kijk eens of je thuis driehoeken of cirkels kunt vinden, neem voor morgen 
een paar herfstbladeren mee, enz.  
Dit gebeurt om de kinderen te laten zien dat datgene waar ze op school mee bezig zijn, ook betrekking heeft 
op de dingen thuis, op straat en op dingen uit hun directe belevingswereld.  
Ook kan de leerkracht vragen of er thuis geoefend kan worden met lessen, die op school wat moeilijkheden 
geven, zoals lezen of dictee. 
Vanaf groep 5 en 6 wordt huiswerk meegegeven om er alvast aan te wennen. 
In groep 7 en 8 worden de kinderen wekelijks vertrouwd gemaakt met het maken van huiswerk, als 
voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Het huiswerk bestaat uit het maken van reken- of taalopdrachten 
en het leren van aardrijkskunde-, biologie-, geschiedenis- en topografietoetsen. De toets wordt ruim van 
tevoren opgegeven. De hoeveelheid leerstof kan per keer verschillen. In de loop van het schooljaar wordt de 
hoeveelheid steeds iets uitgebreider. Als het huiswerk af is, wordt het ingeleverd en wordt er klassikaal 
aandacht aan geschonken. In de bovenbouw wordt aandacht besteed aan het zelfstandig werken en het 
indelen van tijd om huiswerk te maken. 
 
Wij gaan ervan uit dat ouders erop toezien dat huiswerk gemaakt en/of geleerd wordt. Het huiswerk wordt 
door de kinderen in de agenda geschreven en is te vinden op onze website.  Hier kunt u als ouder het 
huiswerk terugvinden. Als er voor een toets een onvoldoende is behaald, geven wij een formulier of de 
toets mee naar huis ter ondertekening. Zo blijft u op de hoogte. 
 
12.6 Parkeren bij school 
In verband met de veiligheid van onze kinderen vragen wij u, om zo min mogelijk met de auto naar school te 
komen. Als dit toch nodig is, dan verwachten wij van u dat u correct parkeert in de daarvoor bestemde 
vakken. Wilt u daarbij rekening houden met de buurtbewoners en de leerlingen die op de fiets komen? 
Wilt u bovendien uw kind op het plein of bij het hek ophalen en niet op straat? 
Werkt u er allemaal aan mee om de verkeersveiligheid rond de school te vergroten?  
 
12.7 Gevonden voorwerpen 
Op een school raken weleens spullen kwijt. Toch kunnen wij er samen voor zorgen dat zo weinig mogelijk 
dingen kwijtraken. Enkele adviezen: een (rug)tas met de naam van uw kind erop voorkomt dat er in de school 
plastic zakken circuleren.  
Ook in jassen, gymspullen, op drinkbekers en broodtrommels is een naam erg handig. 
Mocht uw kind toch iets kwijt zijn, dan kunt u op school altijd vragen aan de leerkracht of het gevonden is.  
 
12.8 Infectieziekten 
De directie voelt het als haar verantwoordelijkheid en plicht om zich behoorlijk te laten adviseren omtrent 
infectieziekten teneinde risico’s voor de leerlingen zo klein mogelijk te houden. 
Indien er sprake lijkt te zijn van een infectieziekte, doet de school hiervan conform de wetgeving melding 
aan de GGD. Dit geldt ook indien de directie vragen heeft over een leerling, die kennelijk lijdt aan een 
infectieziekte. In dat laatste geval heeft het de voorkeur dat ook naam, adres en telefoonnummer aan de 
GGD kunnen worden doorgegeven. Overigens zal de schoolleiding uiteraard spaarzaam van deze 
mogelijkheid gebruik maken, teneinde uw privacy zo veel mogelijk te garanderen. 
Tegen het doorgeven van deze gegevens kunt u bezwaar maken: de directie zal daar rekening mee 
houden en voor deze individuele gevallen een andere oplossing zoeken. 
Het komt voor dat ouders niet precies weten wanneer hun kind weer naar school mag na een 
infectieziekte. De school zal dan bij een verzoek van ouders de huisarts raadplegen. 
 
12.9  Luizenprotocol 
De school heeft een protocol opgesteld om de af en toe optredende “luizenplaag“ in een vroeg stadium de 
kop in te drukken. 
Inmiddels heeft de school besloten dat ieder kind een luizenzak moet gebruiken. Hierin worden de jas en 
eventuele losse spullen gedaan. 
Hierdoor wordt de kans op een hoofdluisuitbraak enorm verminderd. 
De zakken zijn te verkrijgen bij de directeur. 
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12.10 Stichting Leergeld 
In de Drechtsteden vinden we het belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen in de maatschappij.  
Als u denkt voor deze regeling in aanmerking te komen kunt u informatie krijgen op school of op de site van 
stichting leergeld. Stichting Leergeld helpt mensen met een inkomen rond bijstandsniveau, omdat zij vaak 
geen geld hebben voor schoolreisjes, sporten of bijvoorbeeld een fiets. De stichting zet zich in voor 
schoolgaande kinderen tot 18 jaar. Beschikt u over minimale financiële middelen en beperkt dat uw kind? 
Neemt u dan contact op met Stichting Leergeld Drechtsteden: 078 – 6123119 (ma t/m vr tussen 9.00 – 
12.00 uur). Of kijk op www.leergelddrechtsteden.nl 
 
12.11 Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG 
Op IKC Het Palet wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. In verband met het geven 
van onderwijs en het begeleiden van de leerlingen worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. 
Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze 
persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens 
worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Informatie van leerlingen wordt alleen 
gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht 
is volgens de wet.  
 
Beeldmateriaal 
IKC Het Palet vraagt toestemming van ouders voor het publiceren van foto-, film- en geluidsopnamen van 
leerlingen in school gerelateerde situaties op de schoolwebsite. Dit doen wij met een 
toestemmingsformulier op het moment van inschrijving. U kunt altijd terugkomen op de door u gegeven 
toestemming. U kunt dit doen door bij de leerkracht aan te geven dat u wilt terugkomen op de door u 
gegeven toestemming. U ontvangt dan opnieuw het toestemmingsformulier om in te vullen. Jaarlijks zullen 
wij u erop attent maken dat u kunt terugkomen op de door u gegeven toestemming.  
Als school ben je verantwoordelijk voor de foto’s die de school heeft gemaakt of in opdracht laat maken. 
Tijdens evenementen waarbij ouders aanwezig zijn, zal school de ouders vragen foto’s niet publiekelijk te 
delen en daarnaast ouders verzoeken terughoudend te zijn met het maken en delen van foto’s. 
  

http://www.leergelddrechtsteden.nl/
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13. OPVANG BINNEN  IKC HET PALET 
 
13.1 Buitenschoolse opvang (BSO)-Ontspannen na school 
Kinderen kunnen voor, tussen en na schooltijd terecht in de buitenschoolse opvang van Wasko. Op BSO-
locatie Het Palet werkt Wasko met een uitdagend en afwisselend aanbod vanuit Doenkids. Een activitheek 
met activiteiten op het gebied van sport, spel, creatief, techniek, natuur, muziek en koken. 

Wasko wil dat kinderen buiten lekker kunnen aanrommelen en struinen in de natuur, kinderen vinden dat 
fijn en het is goed voor een gezonde ontwikkeling. Voor kinderen valt er heel wat te ontdekken bij de 
Natuur-BSO Alblasserdam. 

Sporten is leuk én belangrijk. Kinderen worden fit van sporten, bouwen weerstand op, ontwikkelen 
coördinatievermogen en kracht. Allemaal essentieel in de gezonde ontwikkeling van een kind. Samen in 
een groep iets bereiken, samen winnen of samen verliezen. Plezier is voor ons belangrijker dan winnen.  

13.2 Vakantieopvang, studiedagen en planningsdagen 

Relaxen in de vakantie 
Heb je behoefte aan extra opvang in de vakantie, op studiedagen of planningsdagen? Wasko biedt 
vakantieopvang op verschillende locaties in de regio. Met hippe thema’s die centraal staan in 
vakantieperiodes is er vanuit de activitheek DoenKids voor ieder wat wils. Deze worden aangevuld met 
activiteiten die plaatsvinden op ‘unieke locaties’ zoals de Natuur BSO’s en Sport BSO’s. 

13.3 Peuterspeelgroep 

Spelenderwijs leren 
Onze school werkt nauw samen met de peuterspeelgroep van Wasko. De peuterspeelgroep is leuk en 
leerzaam. Vanaf 2 jaar zijn peuters van harte welkom bij Wasko om te spelen en spelenderwijs te 
ontwikkelen. 

Binnen onze school wordt peuterspeelgroep (Penseeltje) aangeboden op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag. 

13.4 Dagopvang 

Samen spelen, samen groeien 
Binnen de openbare scholen biedt Wasko ook dagopvang aan. Wasko zorgt ervoor dat alle kinderen bij 
kinderdagverblijf ’t Nokkenwiel Maasplein en kinderdagverblijf Dikkie Dik liefdevol verzorgd worden. Met 
een leuk activiteitenaanbod voor kinderen van 0 tot 4 jaar krijgen kinderen ruimte om te groeien, ieder op 
hun eigen wijze. Bij de dagopvang hebben we 3 verschillende groepen; groepen in de leeftijd van 0 tot ± 
2,5 jaar, 0 tot 4 jaar en de peutergroepen van ± 2,5 jaar tot 4 jaar. 

Nieuwsgierig geworden?? 

Stap gerust even binnen op één van onze groepen voor een kennismaking en informatie. 

13.5 Aanmelden 

Meer informatie over de opvangmogelijkheden bij Wasko? Surf naar www.wasko.nl voor voorwaarden. 
Aanmelden kan ook via de site. Ook zitten de medewerkers van de afdeling kindplanning van Wasko klaar 
om te helpen bij het maken van bijvoorbeeld een proefberekening kinderopvangtoeslag. De afdeling 
kindplanning is bereikbaar via kindplanning@wasko.nl of 078 - 615 71 65 

Over Wasko 

Of je nu kiest voor dagopvang, peuterspeelgroep, buitenschoolse, tussenschoolse of vakantieopvang; bij 
Wasko Kinderopvang staat kwaliteit centraal. Bij Wasko is dat kinderopvang méér is dan kinderen 
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opvangen. Wasko voegt hier graag ‘iets’ aan toe. Dat ‘iets’ is de pedagogische kwaliteit. Wasko biedt 
kinderen de ruimte te ontspannen en zich te ontwikkelen. Maar veel meer nog: zij geeft kinderen een 
tweede ‘thuis’ gevoel. Kinderen kunnen naar hartenlust spelen, ravotten, sporten, knutselen en 
vriendschappen aangaan, rekening houdend met wensen, interesses, geloof, gevoelens en behoeften, in 
een veilige omgeving. Wasko kent naast reguliere BSO ook de Sport-, Natuur-, Kook- en ‘Zwem-BSO’. 

Stichting Wasko is een Maatschappelijke kinderopvangorganisatie. Maatschappelijke 
kinderopvangorganisaties investeren voortdurend in de kwaliteit van de opvang. Gemaakte winst komt 
vanzelfsprekend ten goede aan investeringen in onder meer opleidingen van medewerkers, materialen, 
methodes en de inrichting van de ruimtes. Maatschappelijke kinderopvangorganisaties bieden opvang aan 
alle kinderen van 0 t/m 12 jaar en zorgen voor een doorgaande ontwikkellijn. Ieder kind heeft recht op 
optimale ontwikkeling. 

 
 
 
 
 
 
  



42 
 
 

14.TEN SLOTTE 
 
Uw reacties op deze schoolgids stellen wij bijzonder op prijs. Hebt u suggesties ter verbetering, mist u 
bepaalde zaken, bent u enthousiast, laat het ons weten! 
 

 
 
 
 
 
 


