Beste student,
Het Palet Zuid heet je van harte welkom. Wij zijn een gecertificeerde opleidingsschool.
Een stage bij ons betekent:
 Dat je een school gaat meemaken waar betekenisvol passend onderwijs hoog in het vaandel
staat.
 Dat er ruimte is voor jouw eigen inbreng.
 Dat eigen initiatieven zelfs zeer op prijs worden gesteld.
 Dat wij ook open staan voor feedback van jou.
 Dat wij meedenken in hoe je zo goed mogelijk je praktijkopdrachten kunt uitvoeren.
 Dat je, als jij dat ziet zitten, zo snel mogelijk de groep mag draaien (van een kwartier tot een
dag; in goed overleg).
Laat het ons weten als je interesse hebt, dan nodigen we je uit voor een intakegesprek.

Palet Zuid: ‘Kleine school met groots onderwijs'
Zoals een kunstschilder op zijn palet de verf mengt en een kunstwerk maakt, zo maken wij met elkaar
onze school, Palet Zuid. In al zijn diversiteit zijn we een kleurrijke school met veel persoonlijke
aandacht. Zo geven we onderwijs aan onze leerlingen gericht op hun toekomst.
Geregeld contact tussen school en thuis vinden wij belangrijk. Open communicatie en betrokkenheid
van ouders vinden we niet alleen prettig, maar ook noodzakelijk.
Onze belofte: We begeleiden uw kind in het groot en ‘groots’ worden.
De school heeft een helder profiel: de primaire focus ligt op taal en rekenen, de Vreedzame school en
ouderbetrokkenheid.
• Palet Zuid werkt met moderne lesmethoden en we bieden onderwijs ‘op maat’. In al onze groepen
wordt ingespeeld op verschillen tussen leerlingen. Daarbij maken we veel gebruik van ICT voor
sterkere leerlingen hebben we een uitgekiend pluspakket waar zij aan kunnen werken. Er is een
plusgroep voor meer begaafden en in samenwerking met drie andere scholen een
ochtendprogramma voor hoogbegaafden
• In het onderwijsprogramma van Palet zuid heeft het vak taal een prominente en centrale plaats.
Palet Zuid werkt met een sterke (S)taal methode en voor de NT2 leerlingen hebben we een
uitgebalanceerde NT-2-lijn met heldere tussendoelen.
• Het VVE-programma ‘Peuterplein’ en ‘Kleuterplein’ biedt meetbare inhaaleffecten, startend op de
peuterspeelzaal.
• De ouders zijn betrokken en participeren op beleidsniveau in de medezeggenschapsraad en op
activiteitenniveau in de ouderraad en o.a. via klassenouders en hulpouders. Ook participeren ouders
in een ouderbetrokkenheidcommissie.
Speerpunt komende schooljaren: Onze zaakvakken thematisch en in blokken aanbieden.

