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Informatie schooljaar 2022 - 2023  

Het informatieboekje van schooljaar 2022 – 2023 is klaar. Hierin vindt u allerlei praktische 
informatie over het schooljaar. U heeft nu alle vakanties, studiedagen en andere belangrijke data 
en informatie in één document bij de hand.   

Het informatieboekje is ook op onze website te vinden: https://www.het-palet.nl.  

Meer actuele informatie krijgt u via ons nieuwsbulletin De Nieuwsbrief van IKC Het Palet.     

Met vriendelijke groeten,   
   
Vera Doejaaren, Meer-scholen directeur 
Josien Peelen, Adjunct-directeur 
Antoinette Smit, Locatiemanager opvang, Wasko 
  
  

 
 

Integraal Kindcentrum Het Palet  

 
Postadres IKC Het Palet 

Postbus 46 
2950 AA Alblasserdam 

Bezoekadres Van Eesterensingel 197 
2951 AP Alblasserdam 
Telefoon: 078 6914914 (school) 

Website www.het-palet.nl 
 

  

 
  



 
 
Bestuur Openbaar Onderwijs   
  
Vanaf 1 januari 2021 valt het openbaar onderwijs in Alblasserdam onder het bestuur van OZHW. 
OZHW staat voor Onderwijsgroep Zuid Hollandse Waarden.  
Het College van Bestuur (CvB) is belast met de dagelijkse leiding van de stichting Onderwijsgroep Zuid-
Hollandse Waarden voor Primair en Voortgezet onderwijs. 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 van de stichting, de strategie en het beleid. Het CvB legt 
de verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT van OZHW voor PO&VO). 
 
Het CvB bestaat uit: 
 
R. (Reinoud) de Vries 
(voorzitter College van Bestuur) 
 
M. (Mark) Mees 
(lid Raad van Bestuur) 
 
L. (Lisette) de Weijer 
(Bestuurssecretaris) 
  
_______________________________________________________________________  
    
 IKC leiding  

  

Bovenschools directeur:   
   

Vera Doejaaren  
vera.doejaaren@ozhw.nl 
 
 

Adjunct-directeur: 
 
 
 
Locatieleider WASKO 

Josien Peelen 
josien.peelen@ozhw.nl 
 
 
Antoinette Smit 
a.smit@wasko.nl  
 

     

Intern Begeleiders:   Daniëlle van Weert (5 t/m 8) 
        danielle.van.weert@ozhw.nl 

  
         

Annet Godeke (1 t/m 4) 
        
  

annet.godeke@ozhw.nl  

ICT – coördinator:   Denise Molenwijk 
denise.molenwijk@ozhw.nl 
     

 

  

Vertrouwenspersoon:  Annet Godeke  
        annet.godeke@ozhw.nl 

 

          



  

  

 
 
IKC 

Onze school is een integraal kind centrum (IKC) en de kinderopvang wordt geregeld door onze partner 
Wasko. U kunt voor meer informatie over de mogelijkheden tot opvang terecht op de website van 
Wasko: https://www.wasko.nl/opvanglocatie/het-palet/of contact opnemen met 
kindplanning@wasko.nl of 078-6157165, keuze 1 

Groepsindeling (school) 

Groep:  
  

 
Leerkracht:  

   

1/2A  
  

Brenda Croes                Marianne Wols  

1/2B  
  

Gaby Smit Gelbrich Jensma (tijdelijke vervanging)  

3  
  

Wendy Verhart                    Marianne Wols  

4a  Gerda Kazen                     Liesbeth Berkhof 
  

4b Babette Nuhn 
             

Liesbeth Berkhof 

5  
  

Recep Durkut                     Gerda Kazen                 

6 
  

Daphne Vervoorn                 Esmee Houtbraken 

7 
  

Denise Molenwijk Esmee Houtbraken               

8a 
  

Yvonne de Groot            Tijdelijke vervanging                   

8b 
   

Karin de Paauw Sabina Schoenmaker  

   
                                     

Vakleerkracht bewegingsonderwijs: 
 

Branko Trousset 

Onderwijsassistentes: 
 
 

Astrid Akkersdijk, Judith Burghout, Hakima Rotbi, 
Lisanne Wols 

Pedagogisch medewerkers 
 
 
 

Willemijn Nuis, Zachary van Thijs, Tessa den Ouden, 
Mehmet Hamans, Shannon Molleman 
Joyce Cornelisse, Renate Lanser en Carla Vlot  

Conciërge Marinus Boot 
 
 

Administratief medewerker Sandra Stam 
  
  
  
  



 
 
Schooltijden   
Op Het Palet werken we met een continurooster. Alle kinderen blijven op school lunchen onder 
begeleiding van de eigen leerkracht. Daarvoor of daarna hebben ze pauze en vervolgens zijn ze 
dan om 14.30 uur uit. De onderbouw is, net als op woensdag de hele school, op vrijdagmiddag 
vrij. 
  
 Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8 
maandag 8.30 – 14.30 uur 8.30 – 14.30 uur 
dinsdag 8.30 – 14.30 uur 8.30 – 14.30 uur 
woensdag 8.30 – 12.30 uur 8.30 – 12.30 uur 
donderdag 8.30 – 14.30 uur 8.30 – 14.30 uur 
vrijdag 8.30 – 12.30 uur 8.30 – 14.30 uur 
  
OPENINGSTIJDEN KINDEROPVANG 
 
BSO Het Palet 
 
Iedere dag (maandag tot en met vrijdag) van 7:00 - 8:30 uur en van 14:00 - tot 18:30 uur. 

Opvang hele dag tijdens studiedagen en vakanties: U kunt uw kind brengen tussen 7.00 en 9.00 uur en 
ophalen tussen 16.30-18.30 uur. 

Peuterspeelgroep Het Palet (2-4 jaar) 

Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag van 8:30-12:30 uur. U kunt uw kind brengen om 8:30 uur en 
ophalen om 12:30 uur. 
 
Inloopmoment 
Er worden door de leerkracht van elke groep inloopochtenden georganiseerd. U ontvangt hiervoor van 
de leerkracht van uw kind een uitnodiging. 
 
Halen en brengen 

 De kinderen van de peutergroep worden om 08:30 uur via de achteringang gebracht. Een 
pedagogische medewerker ontvangt de kinderen bij de klapdeuren. 

 De kinderen van groep 1 en 2 worden om 8.20 uur bij het hek van het schoolplein aan de 
achterkant verwelkomd door de leerkrachten. Ze gaan gezamenlijk naar de klas.  

 De kinderen van groep 4a en groep 4b verzamelen hier ook en gaan om 8.25 uur samen met 
de leerkracht naar binnen.  

 De kinderen van groep 3 gaan via deur 2 bij de hoofdingang naar binnen. De leerkracht van 
groep 3 vangt hen daar op.  

 De kinderen van groep 5, 6, 7 en 8a en 8b verzamelen bij de deur bij de hoofdingang en gaan 
zelfstandig om 8.25 uur naar binnen.   

 
Kinderen van groep 5 tot en met 8 komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school.  
 
De kinderen van de BSO kunnen gebracht en gehaald worden via de hoofdingang. 
 
Is een leerling nieuw op school dan is het mogelijk om in overleg met de leerkracht/directie uw kind de 
eerste keer naar binnen te brengen. 
 
Als de richtlijnen van het RIVM in verband met het Corona virus wijzigen en deze wijzigingen hebben 
effect op het halen en brengen dan wordt u hierover geïnformeerd via de Nieuwsbrief en/of de 
leerkracht van uw kind. 
 



 

  
 

Rapportage   

De leerlingen van groep 2 t/m 8 krijgen twee keer per schooljaar een rapport. Hiermee worden de 
ouders en/of verzorgers schriftelijk op de hoogte gesteld van de verrichtingen en resultaten van hun 
kinderen. Naar aanleiding hiervan worden de ouders en verzorgers van tevoren uitgenodigd voor een 
gesprek, om het rapport mondeling toe te lichten.  
De leerlingen van groep 1 krijgen aan het eind van het eerste schooljaar een rapport mee naar huis, 
wanneer zij ten minste zes maanden onderwijs hebben gehad. 
  
Gesprekken met ouders aan het begin van het schooljaar worden door ons erg gewaardeerd. Daarom 
houden wij in september startgesprekken met ouder en kind en in de rapportperiode de 
gebruikelijke tien-minuten-gesprekken.  
 
Als er behoefte bestaat, tussentijds van gedachten te wisselen over het functioneren van een 
leerling, kan ten allen tijden een afspraak worden gemaakt met de betreffende groepsleerkracht(en) 
en/of de Intern Begeleiders Daniëlle van Weert (groep 5 t/m 8) en Annet Godeke (groep 1 t/m 4).  
 

Deze gesprekken kunnen in overleg of als de situatie daarom vraagt ook online plaatsvinden. 

Schoolzwemmen   
Het komende schooljaar 2022-2023 blijft Zwembad De Blokweer gesloten. Er kan om die reden geen 
schoolzwemmen worden aangeboden. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij de betreffende 
ouders via de Parro-app informeren en in het algemeen zullen wij u op de hoogte houden via de 
Nieuwsbrief. 

 
Gymnastiekrooster  
groep dag tijd 
3 donderdag 08.30 – 09.30 uur * 
4a donderdag 09.30 – 10.30 uur 
4b donderdag 10.30 – 11.30 uur 
5 donderdag 12.00 – 13.00 uur 
6 dinsdag 08.30 – 09.30 uur * 
7 dinsdag 09.30 – 10.30 uur 
8a dinsdag 10.30 – 11.30 uur 
8b dinsdag 12.45 – 13.45 uur 
   
 
(*) op deze dag begint de gymles om 08.30 uur. Alle kinderen komen in de ochtend meteen naar de 
gymzaal. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind om 08.20 uur buiten bij De Blokweer is?  
 
KIVA 
 
Vanaf het schooljaar 2021-2022 werken we op IKC Het Palet met KiVa.  
 
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en 
het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de 
sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale 
veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als 
geheel en dus niet op specifieke individuen. Het motto van KiVa luidt dan ook: ‘Samen maken wij er 
een fijne school van!’  
 
Wij hebben op school een KiVa-team. Dit team is een werkgroep bestaande uit Juf Daphne, juf Annet 
en juf Danielle. Het KiVa team probeert pestgevallen en problemen te onderzoeken en op te lossen. 
Daarnaast is het KiVa-team verantwoordelijk voor de borging van KiVa binnen de school en is het team 
voor het personeel het eerste aanspreekpunt omtrent KiVa. 



 
Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over de KiVa thema’s. Ook wordt u later in het jaar 
uitgenodigd voor een informatieavond over KiVa.  
 
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.  
 

De groepen 5 t/m 7 krijgen 1x per week op donderdag vormingsonderwijs. Deze lessen worden 
gegeven door vakdocenten. Deze vakdocenten kunnen van jaar tot jaar verschillen. Voor het 
schooljaar 2022/2023 is er 1 vakdocent Protestants Vormingsonderwijs (PVO), 1 vakdocent Joods 
Vormingsonderwijs (JVO) en 1 docent Islamitisch Vormingsonderwijs (IVO).  

 
Lessen worden voorbereid vanuit diverse maatschappelijke thema’s. Er wordt vanuit de verschillende 
levensovertuigingen op deze thema’s gereflecteerd. Thema’s starten en eindigen met een gezamenlijk 
les per jaargroep. In de tussenliggende periode wordt de jaargroep opgedeeld in drie kleinere groepen 
om aandacht te besteden aan het thema.  
  

Schoolvakanties 
 

  
Herfstvakantie  
  

 
Maandag 24 oktober 2022 

 
t/m 

 
Vrijdag 28 oktober 2022 

  
Kerstvakantie  
  

 
Maandag 26 december 2022 

 
t/m 

 
Vrijdag 6 januari 2023 

  
Voorjaarsvakantie  
  

 
Maandag 27 februari 2023 

 
t/m 

 
Vrijdag 3 maart 2023 

  
Goede Vrijdag + Pasen  
  

 
Vrijdag 7 april 2023 

  
Maandag 10 april 2023 

   
Meivakantie   

 
Maandag 24 april 2023 

 
t/m 

 
Vrijdag 5 mei 2023 

  
Hemelvaart  
  

 
Donderdag 18 mei 2023 

  
Vrijdag 19 mei 2023 

  
Tweede Pinksterdag  
  

 
Maandag 29 mei 2023 

  

  
Zomervakantie  
  

 
Vrijdag 7 juli 2023  
Vanaf 12.30 uur vrij! 

 
t/m  

 
Vrijdag 18 augustus 2023 

  
Studiedagen / school dicht (tijdens studiedagen en vakanties is de BSO geopend muv feestdagen) 
 
Maandag 19 september 2022 Vrijdag 24 februari 2023 
Woensdag 28 september 2022 Donderdag 23 maart 2023 
Maandag 10 oktober 2022 Woensdag 21 juni 2023 
Vrijdag 23 december 2022 Vrijdag 7 juli 2023, vanaf 12.30 uur 



  

 

De Ouderkamer  

Sinds 2017 hebben we op IKC Het Palet een Ouderkamer.   
Een Ouderkamer is een ruimte waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar activiteiten 
kunnen doen. De Ouderkamer is bedoeld voor alle ouders van school.  Ook ouders van kinderopvang 
Wasko en Het Nokkenwiel kunnen aansluiten bij deze activiteiten. Meestal is deelname gratis, een 
enkele keer (bijvoorbeeld bij de E.H.B.O. cursus) worden er kosten in rekening gebracht.   
Activiteiten die kunnen worden georganiseerd zijn:  

- Informatiebijeenkomsten over actuele onderwerpen zoals gezonde voeding, gedrag, 
taalontwikkeling, motoriek, schoolmaatschappelijk werk.  

- Cursussen voor ouders, zoals taalcursus, kinder-E.H.B.O, Opvoeden doe je zo enzovoort.  
- Koffie-ochtenden met als doel de ontmoeting. Met elkaar praten over de opvoeding en 

onderwerpen die ouders zelf aangeven.  
- Creatieve activiteiten  

De activiteiten van de Ouderkamer worden vermeld in de Nieuwsflits.   
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annet Godeke (annet.godeke@ozhw.nl)  

Gedurende de Corona periode werden de Ouderkamer bijeenkomsten tijdelijk uitgesteld. Er wordt 
voor het jaar 2022-2023 gezocht naar mogelijkheden om de Ouderkamer weer op te starten. Zodra 
hierover meer bekend is, wordt u via de Nieuwsbrief hierover geïnformeerd.  

De Ouderraad (OR)  

Binnen Het Palet is een ouderraad actief. De ouderraad vormt een schakel tussen ouders en de 
school. Zij organiseert verschillende activiteiten op school of ondersteunt daarbij en zet zich in om 
een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en het plezier van de kinderen. 
Voorbeelden van activiteiten die de OR in samenwerking met de leerkrachten organiseert zijn de 
spannende Sinterklaasfestiviteiten en het sfeervolle Kerstfeest. Maar ook het Paasontbijt, de 
Koningsspelen, de Kinderboekenweek, de Week van het Openbaar Onderwijs en het afscheid van 
groep 8 zijn activiteiten waar de kinderen met veel enthousiasme aan deelnemen en van genieten.  
Samen met de leerkrachten bedenkt en organiseert de OR deze activiteiten. Bij de uitvoering van de 
activiteiten bieden veel ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en andere betrokkenen onmisbare en fijne 
hulp. We hopen daarom dat we ook dit schooljaar een beroep op u mogen doen.  
 
Naast de OR-leden betrekken we graag ook andere enthousiaste ouders bij de diverse activiteiten. U 
kunt zich hiervoor aanmelden bij één van onderstaande OR-leden of bij de leerkracht van uw kind.  
  
De OR bestaat uit de volgende ouders en teamleden:  
 
Voorzitters: Gaby Smit en Marianne Wols (vertegenwoordigers 

uit het team) 
  
Algemeen: Patricia Schep (moeder Tom en Robin) 

Joyce Buijs (moeder Matz) 
Ikrame Grari (moeder Amin, Ayah, Amal) 
Dunya Suchanek (Moeder van Jan en Roman) 
Saskia Baas (moeder van Sam en Tim)  
Mona Abdullahi (moeder Rahaf en Reham) 
Aleksandra Kuljic (moeder Loris/Senna) 
 
 
 

  
   
 



  
De Vrijwillige Ouderbijdrage 

In Nederland is basisonderwijs gratis. Onze school ontvangt jaarlijks geld van de overheid om het 
onderwijs te verzorgen. Daarnaast vraagt onze school aan ouders/verzorgers een bijdrage om extra 
activiteiten te kunnen organiseren; de zogenaamde vrijwillige ouderbijdrage. Deze vrijwillige 
ouderbijdragen zijn bestemd voor alle activiteiten die gedurende een schooljaar worden 
georganiseerd. 

Het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage is niet bepalend voor deelname aan activiteiten 
voor uw zoon of dochter. Alle leerlingen mogen altijd meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, 
ook buiten het verplichte lesprogramma om. Mede vanuit het oogpunt van collectiviteit doen wij een 
dringend beroep op elke ouder om de ouderbijdrage te betalen. Het totaal binnengekomen bedrag is 
namelijk bepalend voor de wijze waarop wij de activiteiten kunnen vormgeven en organiseren. Dat 
maakt uw bijdrage zeer waardevol voor onze school! 

 Op het Palet is deze vrijwillige ouderbijdrage gesplitst in twee bedragen.  
 
Het eerste deel van de vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor feestelijke activiteiten zoals Sinterklaas, 
Kerst en Pasen. Het verzoek tot betaling van het eerste deel van de ouderbijdrage ontvangen de ouders 
in september. Bij de start van het schooljaar ontvangen de ouders hiervoor een rekening. De hoogte van 
deze ouderbijdrage is € 19,50 per kind. 
 
Het tweede deel van de vrijwillige ouderbijdrage is voor de schoolreis van de groepen 1 t/m 7 aan het 
einde van het schooljaar. Het verzoek tot betaling van het tweede deel van de ouderbijdrage ontvangen 
de ouders medio februari. De hoogte van deze ouderbijdrage is € 27,50 per kind. 
 
Over de vrijwillige bijdrage voor de werkweek van groep 8 ontvangen deze ouders later in het jaar nadere 
informatie. 
 
Wilt u graag bijdragen, maar heeft u problemen met het betalen ervan, dan kunt u contact opnemen 
met Josien Peelen, adjunct-directeur. 
 
 

 
     
  



 
 
Medezeggenschapsraad (MR)  
  
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding; beiden met 
gemeenschappelijke en afzonderlijke bevoegdheden en rechten.  
De MR wordt betrokken bij veel zaken die de school direct aan gaan (beleidszaken, benoeming 
personeel, groepsformatie, vakantierooster, enzovoort)  
Leden van de MR worden om de drie jaar gekozen, leden kunnen ook opnieuw gekozen worden.   
 
MR-vergaderingen zijn in principe openbaar; alle ouders mogen deze vergaderingen bijwonen. Wel 
heeft de MR het recht om een gedeelte van de vergadering in besloten kring te houden. De notulen 
van de MR-vergaderingen kunt u, samen met het jaarverslag MR, vinden op de website. De notulen 
verschijnen echter pas, wanneer deze in de eerstvolgende vergadering zijn vastgesteld.  
  
De oudergeleding: 
Tanzer Akpullukcu 
Arjan Zwaan (GMR) 
Kim Holdermans 
 
De personeelsgeleding:    
Sabina Schoenmaker  
Wendy Verhart (voorzitter) 
Daphne Vervoorn 
  
Wilt u de MR iets vragen of meedelen, dan kan dat altijd persoonlijk maar ook via:  
mr@het-palet.nl.  
  
 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)  
  
De GMR bestaat uit een afvaardiging van de MR van de scholen die onder het bestuur van OZHW 
vallen.  
De GMR vergadert, stemt al of niet in en/of geeft advies over school overstijgende zaken als de 
bestuursbegroting, de bestuursformatie e.d. Ook heeft de GMR contact met het bevoegd gezag.  
 
GMR Lid vanuit Alblasserdam   
  
Oudergeleding Arjan Zwaan 
 
 

 

  
  
  
  
  



 
 
Bezoek arts, tandarts enz.  
  
Wij verzoeken u om afspraken bij een dokter, tandarts, fysiotherapeut enzovoort zoveel 
mogelijk buiten schooltijd te plannen. Mocht dit toch niet mogelijk zijn, dan dient u uw 
zoon/dochter een briefje mee te geven voor de leerkracht, of dit, een dag van tevoren, in 
de Parro-app aan de leerkracht(en) te melden.  
Als school dragen wij de verantwoordelijkheid voor uw kind. U moet uw kind zelf komen halen van 
school en weer terugbrengen bij dit soort afspraken onder schooltijd.  Voor de leerlingen uit groep 7 
en 8 kunnen we in overleg met de ouders een uitzondering maken. Het is dan de 
verantwoordelijkheid van de ouders en niet van de school als uw kind zelfstandig naar huis komt of 
naar de afspraak gaat. Wilt u dit dan ook even melden aan de leerkracht? 
  
 

Ziek of afwezig melden  
  
Als uw kind niet naar school komt, willen wij dat graag voor 8.30 uur weten. Wij zijn te bereikbaar via 
078-6914914. U kunt de ziekmelding dan inspreken door voor optie 1 te kiezen in het keuzemenu. 
 
Als uw kind niet naar de PSG of BSO komt dan kunt u uw kind afmelden via de Kidsconnect app. 
  
 

Kosten pennen, luizenzakken, koptelefoons  
  
Iedere leerling krijgt in de loop van de basisschool o.a. een rollerpen, liniaal en koptelefoon. Een 
tweede uitreiking van deze materialen worden door de ouders zelf bekostigd. 
  
Kosten:  
rollerpen         € 3.50  
liniaal               € 1.50  
koptelefoon   € 6.00  
  
Luizenzakken zijn verplicht en kunnen bij de conciërge of de adjunct-directeur worden gekocht  
voor € 2.00  
  
      

 
 
 
 


