Zes redenen om voor Het Palet te kiezen.
1. Vreedzame School
Op onze school werken we aan de emotionele en sociale ontwikkeling middels de aanpak van de
Vreedzame School. Deze consequente aanpak beschouwt de school als leefgemeenschap waarin
kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en leren ze wat het betekent om een
democratisch burger te zijn. We leren onze leerlingen open te staan voor en kunnen overbruggen
van verschillen tussen mensen en een bijdrage te leveren aan het algemeen belang en actief
verantwoordelijk te zijn voor de gemeenschap. Wekelijks wordt er een les gegeven rondom een
thema en leren we onze leerlingen dat iedereen erbij hoort, gevoelens te uiten, zelf conflicten op te
lossen, te zorgen voor elkaar en een steentje bij te dragen. Een geselecteerd groepje kinderen uit
groep 7/8 heeft tijdens het buitenspel een rol als mediator en helpt kinderen bij hun spel en bij het
oplossen van conflicten.

2. Christelijke Identiteit
Onze school stelt zich gastvrij en met respect op naar alle kinderen en hun ouders, ongeacht cultuur
en godsdienst. Andersom verwachten wij respect voor het christelijke karakter van de school. Aan
onze leerlingen vertellen wij Bijbelverhalen, we vieren gezamenlijk de christelijke feestdagen en we
besteden aandacht aan wereldreligies. ‘Iets doen voor een ander’ vinden wij belangrijk. Daarom
organiseren we acties voor goede doelen.

3. Oog voor het kind
Op Het Palet-Zuid wordt ieder kind gezien en leggen we een stevige basis met een gedegen aanbod
van de kernvakken. Als relatief kleine school hebben we de mogelijkheid om kinderen veel
persoonlijke aandacht te geven. We voeren individuele kind gesprekken met alle leerlingen vanaf
groep 3.
Om passend onderwijs te kunnen geven hebben wij een gedegen zorgstructuur op onze school. We
zoeken actief naar datgene wat onze leerlingen nodig hebben om te leren en bieden onderwijs ‘op
maat’. In al onze groepen wordt ingespeeld op verschillen tussen leerlingen. Daarbij maken we
gebruik van ICT toepassingen en voor sterkere leerlingen hebben we een uitgekiend pluspakket waar
zij mee kunnen werken.

4. 21st Century Skills
Wij willen onze leerlingen graag de kennis en vaardigheden bieden die hen zullen helpen om zich
staande te houden in het vervolgonderwijs en de wereld waarin we leven. Daarom willen wij
wereldoriëntatie aanbieden door middel van thematisch werken. Door deze betekenisvolle manier

van leren ontstaat ruimte om het eigenaarschap bij kinderen voor hun eigen leerproces te
vergroten. Ook leren de kinderen hierbij om te onderzoeken, samen te werken, creatief te zijn en
kritisch na te denken.
Mediawijsheid en Engelse les hebben een vaste plek in ons lesprogramma.

5. Sport en gezondheid
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat beweging goed is voor kinderen en het leren stimuleert.
Wij hebben veel aandacht voor sport: er worden door het schooljaar verschillende workshops en
clinics aangeboden en de kinderen krijgen twee keer per week gymles van een vakleerkracht.
Daarnaast zijn wij een Gezonde School: de leerlingen drinken water en er zijn afspraken over
gezonde tussendoortjes en traktaties.

6. Cultuur en expressie
Door wereldoriëntatie thematisch aan te bieden en te koppelen aan expressievakken, spelen wij in
op de talenten van onze leerlingen.
Alle klassen hebben jaarlijks minimaal 1 cultureel uitstapje. Muziekonderwijs neemt een belangrijke
plek in: Het Palet-Zuid werkt samen met Muziekschool Amstelveen.

