Vijf redenen om voor Het palet te kiezen
Christelijk
Onze school stelt zicht gastvrij en met respect op voor alle ouders en hun kinderen,
ongeacht cultuur en godsdienst. Andersom verwachten wij respect voor het
christelijk karakter van onze school. Aan onze leerlingen vertellen wij Bijbelverhalen, we
vieren gezamenlijk de christelijke feestdagen en besteden aandacht aan de
wereldreligies. ‘Iets doen voor een ander’ vinden we belangrijk. Daarom organiseren we
acties voor goede doelen.
Persoonlijke aandacht
Ons schoolgebouw is overzichtelijk, gezellig en ligt in een rustige en groene omgeving.
Als kleine school hebben we de mogelijkheid om kinderen veel persoonlijke aandacht te
geven. Door het geven van deze aandacht voelen kinderen zich gezien en kunnen we
leerlingen beter leren kennen en begrijpen. Zo geven we niet alleen les aan onze
leerlingen, maar kunnen we hen ook begeleiden en coachen bij de aanpak van hun werk
en hen leren omgaan met het eigen en andermans gedrag.
Onderwijs op maat
Om passend onderwijs te kunnen geven zoeken we actief naar datgene wat onze
leerlingen nodig hebben om te leren en bieden we onderwijs ‘op maat’. In al onze
groepen wordt ingespeeld op verschillen tussen leerlingen. Daarbij maken we veel
gebruik van ICT toepassingen en voor sterkere leerlingen hebben we een uitgekiend
pluspakket waar zij aan kunnen werken.
Talentontwikkeling
Het Palet gaat nog een stukje verder. We willen dat ons onderwijs boeit, uitdaagt en
betekenis heeft voor al onze leerlingen. Dat vraagt van ons team een open en naar
buiten gerichte blik en de wil om er ‘samen de schouders onder te zetten’. Zo krijgen
onze leerlingen al vanaf groep één Engelse les. Door met regelmaat thematisch en
klassen doorbrekend te werken en onze leerlingen ook keuzemogelijkheden te geven,
spelen wij in op de talenten van onze leerlingen én leerkrachten.
Anti-pesten
We vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen op school. Dat ze
elke dag weer met plezier naar school gaan en vanuit dit gevoel kunnen leren. Daarom
staan we op tegen (digitaal) pesten en betrekken we bij de aanpak hiervan de leerlingen
nadrukkelijk.
Toekomstgericht
Wij willen onze leerlingen graag veel leren omdat we denken dat kennis en vaardigheden
kinderen helpen om zich staande te houden in het vervolgonderwijs en de wereld waarin
we leven. Net als de ouders van onze leerlingen willen we dat kinderen ‘wereldwijs’
worden en na de basisschool goed voorbereid de volgende stap kunnen maken. Alleen
sámen met de ouders van onze leerlingen kunnen we dit realiseren.

