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Laatste twee weken
We zijn inmiddels aanbeland in de laatste twee weken voor de zomervakantie. Met een heerlijk zonnetje en
steeds positiever nieuws rondom corona schuiven we langzaam naar de zomervakantie. Nog genoeg te doen en af
te ronden, maar ook een positieve blik naar volgend jaar. Wat was het een opmerkelijk jaar en wat fijn om steeds
weer meer echt te kunnen draaien als school en daarin op sommige vlakken weer wat meer ruimte te vinden. Zo
kan de muziekles weer doorgaan en wordt er ook weer gezongen, hebben we thema/kunstlessen door onze
externe vakdocenten en ook onze vakdocent Engels is weer voor de groepen 5 t/m 8 aanwezig.
Het is alweer de laatste nieuwsbrief van schooljaar 2020-2021. Met hierin alvast een aantal nieuwtjes voor na de
vakantie! Het team wenst iedereen alvast een hele fijne en zonnige vakantie toe.
Klassenverdeling 2021-2022
Hieronder vindt u een overzicht van de leerkrachten per groep en alle andere teamleden met hun
werkzaamheden.
Extra inzet in de groepen
Als team hebben we de afgelopen maanden veel met elkaar gesproken over op welke wijze we de extra
ondersteuning aan leerlingen vorm kunnen geven. We hebben er met elkaar voor gekozen om extra handen in de
klas in te zetten. Deze extra handen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het begeleiden van een klein
groepje leerlingen, het geven van verlengde instructie, het begeleiden van de leerlingen terwijl de leerkracht met
individuele leerlingen aan de slag gaat enz.
Juf Astrid, Ilona M, Marian en Lisette hebben aangegeven meer uren te willen werken om zo leerlingen te
ondersteunen bij hun ontwikkeling. We zijn erg blij met hun extra inzet en betrokkenheid om de leervertragingen
te verkleinen en de leerlingen die meer aan kunnen wekelijks extra uitdaging te geven. Juf Anouk gaat haar zijinstroomtraject voortzetten op ‘De Horizon’, wij bedanken haar voor haar inzet en wensen haar veel succes met
haar studie en nieuwe groep! We nemen als team nog uitgebreid afscheid van Anouk.
groep
1/2A
1/2B
1/2C
3
4
5
6
7
8

maandag
Ilona
Patricia
Mettie
Riemke
Manon
Ginger
Karin
Astrid
Gerco

dinsdag
Ilona
Patricia
Mettie
Riemke
Manon
Ginger
Karin
Astrid
Gerco

woensdag
Lilian
Patricia
Mettie
Riemke
Manon
Marlène
Karin/Stefanie
Astrid
Gerco

donderdag
Lilian
Patricia
Ginger
Riemke
Manon
Marlène
Stefanie
Marian
Gerco

vrijdag
Lilian
Patricia
Mettie
Riemke
Eva
Marlène
Stefanie
Marian
Gerco

Intern begeleider
Gedragsspecialist
Taalspecialist
Rekenspecialist
Leerkrachtondersteuner
Onderwijsassistent
Onderwijsassistent
Vakleerkracht gym
Vakleerkracht gym
ICT
Administratie:
Adjunct directeur
Directeur
Vertrouwenspersoon

: Martin
: Martin
: Karin
: Stefanie
: Lisette
: Ellen
: Ilona
: Mathieu (di en do)
: Rogier (wo groep ½)
: Ginger
: Françoise
: Eva
: Annemarie
: Marlène

Stagiaires
Het Palet- Zuid is een gecertificeerde opleidingsschool, dat houdt in dat alle leerkrachten geschoold zijn in het
opleiden van toekomstige collega’s. Ieder jaar bieden wij een aantal studenten van de IPABO de gelegenheid om
hun stage op onze school te vervullen. Al naar gelang hun studiejaar zullen zij meer of minder tijd voor de klas
staan. Tijdens de stage behoudt de groepsleerkracht altijd de verantwoordelijkheid. Ook stagiaires die een
opleiding volgen tot onderwijsassistent bieden wij, indien mogelijk, de gelegenheid om stage te lopen.
LIO (leraar in opleiding)
Ook dit schooljaar zal weer een leraar in opleiding (lio-er) ons team versterken. Lio-ers zijn studenten die hun
studie aan de lerarenopleiding met succes hebben afgerond. Zij krijgen de gelegenheid praktijkervaring op te
doen. Zij staan niet alleen een paar dagen per week fulltime voor de klas, maar nemen o.a. ook deel aan de
vergaderingen, studiedagen, 10-minutengesprekken en de organisatie van evenementen. Er is regelmatig overleg
met de reguliere leerkracht van de groep en de eindverantwoordelijkheid ligt ook bij deze leerkracht. De ouders
kunnen zowel bij de eigen leerkracht als bij de lio-er terecht. Dit schooljaar komt in groep 8 meester Jari
stagelopen. Wij wensen alle stagiaires veel plezier bij ons op school.
Oudergesprekken 2021-2022
Datum
Maandag
dinsdag
donderdag
Vrijdag
Dinsdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag

o
o
o
o

11 oktober
12 oktober
14 oktober
15 oktober
07 december
09 december
14 februari
15 februari
17 februari
18 februari
11 juli

tijd
Vanaf 15.30u tot 20.00u
Vanaf 15.30u tot 18.00u
Vanaf 15.30u tot 18.00u
Vanaf 15.30u tot 17.00u
Vanaf 15.30u tot 20.00u
Vanaf 15.30u tot 18.00u
Vanaf 15.30u tot 20.00u
Vanaf 15.30u tot 18.00u
Vanaf 15.30u tot 18.00u
Vanaf 15.30u tot 17.00u
Vanaf 15.30u tot 20.00u

groep
1 t/m 8 alle ouders
1 t/m 8 alle ouders
1 t/m 8 alle ouders
5 t/m 8 alle ouders
1 t/m 8 =optioneel
1 t/m 8 =optioneel
1 t/m 8 alle ouders
1 t/m 8 alle ouders
1 t/m 8 alle ouders
5 t/m 8 alle ouders
1 t/m 8 =optioneel

waar
Op school
Op school
Op school
Op school
Digitaal
Digitaal
Beide mogelijk
Beide mogelijk
Beide mogelijk
Beide mogelijk
Beide mogelijk

Het eerste ouder-kind-leerkracht gesprek is fysiek op de school
Het tweede is optioneel en kan digitaal plaatsvinden
Bij de derde bieden we fysiek of digitaal aan
De vierde is optioneel en bieden we fysiek of digitaal aan

In verband met corona hebben we informatieavonden gepland onder voorbehoud. U hoort nog hoe deze doorgaan.
Informatieavond groep 1/2, 3 en 6 dinsdag 14 september
Informatieavond groep 4, 5, 7 en 8 woensdag 15 september
Afscheid groep 8
Lieve kinderen van groep 8, met een lach en een traan zullen we komende week echt afscheid gaan nemen.
Woensdag 7 juli genieten we voor het laatst van jullie tijdens de afscheidsmusical in het poppentheater. Wij
wensen jullie een heel mooie toekomst! Gebruik en ontwikkel de talenten die je gekregen hebt ook verder op je
nieuwe school! Lieve ouders van groep 8, we nemen ook afscheid van u. Sommige ouders zien we niet meer
terug, aangezien hun jongste zoon of dochter van school gaat. Voor deze ouders is er weer een fase afgesloten.
Dat heeft ook altijd iets weemoedigs. We bedanken deze ouders voor het vertrouwen in de school en voor hun
ouderhulp de afgelopen jaren. Het ga jullie en jullie kinderen goed!

IEP eindtoets 2021
In onderstaande overzichten staan de resultaten van groep 8. We zijn er trots op dat onze school hoger scoort dan
het landelijk gemiddelde. Verderop in deze PS leest u meer over de informatie van de inspectie.
Uitstroombestemming in procenten:

Vergelijking landelijke scores en scores van Het Palet:
TAALVERZORGING:

LEZEN:

REKENEN:

Kamp groep 8 – let op, betaling door huidige groep 7
Het lijkt nog ver weg, maar over een paar maanden gaat uw kind op kamp! Op woensdag 29 september 2021
vertrekt groep 8 met de bus richting Stroe en op vrijdag 1 oktober komen zij weer terug. Ze verblijven op in
accommodatie Klein Anker. Meer informatie over de locatie en het programma volgt in het nieuwe schooljaar. De
bijdrage aan het kamp bedraagt €70,-. Dit is inclusief de bus.
Wilt u zo vriendelijk zijn om het kampgeld voor maandag 23 augustus over te maken aan de ouderraad.
Rekeningnummer: NL58INGB0008983019 ten name van: OUDERRAAD HET PALET ZUID te Amstelveen. Onder
vermelding van: “kampgeld” en voor-/achternaam van uw kind. Alvast bedankt.
Eerste schooldag:
Versoepelingen
Er zijn versoepelingen ingegaan en we volgen daarin een nieuw protocol (www.lesopafstand.nl).
De hygiënische maatregelen blijven bestaan en dagelijks vindt er een intensieve schoonmaak plaats. De
aanwezigheid van ouders in school is toegestaan mits we de afstands- en hygiënemaatregelen hanteren. Dat

maakt dat ouders vooralsnog de kinderen bij de start van de schooldag bij de poort (kleuters) en op het
hoofdgebouw bij het hek van het schoolplein brengen en ophalen. Aan het einde van de schooldag worden ze
naar buiten gebracht. Oudergesprekken kunnen plaatsvinden als ieder voldoet aan de gezondheidscheck, de
hygiënemaatregelen en de afstandsregels. Als er klachten zijn bij kinderen dan moet de leerling worden
opgehaald en naar huis. Als een personeelslid klachten heeft, gaat hij of zij naar huis. Het advies met betrekking
tot testen en quarantainemaatregelen blijft bestaan. Excursies en schoolreizen mogen weer georganiseerd
worden. Het schoolreisje wordt komend schooljaar weer gepland en georganiseerd.
Op maandag 23 augustus zijn de leerlingen vanaf 8.20 uur welkom op het plein. De leerlingen van groep 5 t/m 8
gaan zelfstandig de school binnen. De leerkrachten van groep 3 en 4 ontvangen de leerlingen bij de zijdeur van
het schoolplein om samen naar binnen te gaan. Wilt u ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school komt? De
lessen beginnen om 8.30 uur en het stoort als kinderen later binnen komen.
Op dinsdag en donderdag krijgen de kinderen gym, dus denkt u aan de gymspullen!
Kleutergebouw:
Op het kleutergebouw gaat de deur om 8.30 uur open en staan de leerkrachten op het plein klaar om uw kind te
ontvangen. Ook op het kleutergebouw willen we graag op tijd beginnen, wilt u daarom op tijd brengen.
Thuisquarantaine na verblijf in het buitenland
Denkt u aan thuisquarantaine als u in oranje gebied bent geweest (zie ook www.nederlandwereldwijd.nl)?
Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag diegene niet op school of op het schoolplein komen.
Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet
in acht nemen.
Schooltijden groep 1 t/m 4:
maandag 8.30 - 12.00 13.00 - 15.00
dinsdag 8.30 - 12.00 13.00 - 15.00
woensdag 8.30 - 12.15
donderdag 8.30 - 12.00 13.00 - 15.00
vrijdag
8.30 - 12.00
Schooltijden groep 5 t/m 8:
maandag 8.30 - 12.00 13.00 - 15.00
dinsdag 8.30 - 12.00 13.00 - 15.00
woensdag 8.30 - 12.15
donderdag 8.30 - 12.00 13.00 - 15.00
vrijdag
8.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Fotograaf
De fotograaf komt dit jaar op woensdag 25 augustus. Er zal alleen een individuele foto en een groepsfoto
gemaakt worden.
Boek ’n Trip?
Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen die nog geen ervaring
hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ‘n Trip! Met de online Bibliotheek-app
Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de leukste e-books en luisterboeken op een telefoon of
tablet. Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per leeftijdscategorie en download je ze in
de online Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te
zeulen met boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste avonturen en voorkom of verhelp je ook
meteen een leesachterstand. Leuk, en handig! Lees en luister nu via de online Bibliotheek-app
https://jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html?cid=cn:Boekntrip_var:EDGmedia_cre:PO_np:Scholencommunicatie2_
ex1:Tekstsuggestie_c:eml_sc:emlc
https://www.jeugdbibliotheek.nl/online-bibliotheek-app.html
De zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus 2021.

Kalender
Juli
Musical groep 8
Zomervakantie t/m 22 augustus
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23 1e schooldag
25 Schoolfotograaf
26 PS
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14
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22
23
29

September
Informatieavond/middag groep 1,2,3,6
Informatieavond/middag groep 4,5,7,8
Studiedag
PS
Kamp groep 8 t/m vr 1-okt

Meer foto’s vindt u op het Ouderportaal.

Kunstenaar Mariecke helpt met het maken van silhouetten, die ’s middags tijdens het
optreden de gymzaal versieren

Vakantierooster 2021-2022
Vakantierooster en studiedagen Het Palet-Zuid 2021 - 2022
vakantie/vrije dag
eerste dag
Eerste schooldag
23-8-2021
Studiedag
22-9-2021
Herfstvakantie
18-10-2021
Studiedag
24-11-2021
Sinterklaas continu rooster tot 14 uur 3-12-2021
Kerstvakantie
27-12-2021
Studiedag
26-1-2022
Voorjaarsvakantie
21-2-2022
Studiedag
23-3-2022
Goede Vrijdag
15-4-2022
2e Paasdag
18-4-2022
Meivakantie
25-4-2022
Hemelvaart
26-5-2022
2e Pinksterdag
6-6-2022
Studiedag
15-6-2022
Zomervakantie
15-7-2022

laatste dag

t/m 22-10-2021

t/m 7-1-2022
t/m 25-2-2022

t/m 6-5-2022
t/m 27-5-2022

t/m 26-8-2022

wie
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 5 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8
groep 1 - 8

Bijlage onderwijsresultaten
De schoolweging: een nieuwe maat voor de leerlingenpopulatie | Onderwijsresultaten in het primair onderwijs |
Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie.nl)
Informatie van de inspectie
De schoolweging: een nieuwe maat voor de leerlingenpopulatie
Met ingang van het schooljaar 2020/2021 kijken wij op een nieuwe manier of de leerlingen genoeg geleerd
hebben. Dit doen we door te kijken welke referentieniveaus de leerlingen beheersen voor lezen, taalverzorging en
rekenen. Daarbij gebruiken we een nieuwe maat om rekening te houden met de leerlingenpopulatie van een
school: de schoolweging. Deze schoolweging, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent, kijkt naar
meer kenmerken dan het tot nu toe gebruikte leerlinggewicht. Zo kunnen we goed rekening houden met de
verschillen tussen leerlingenpopulaties.
De referentieniveaus
In 2008 bracht de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (commissie Meijerink) het advies ‘Over
de drempels met taal en rekenen’ uit. Op basis hiervan zijn referentieniveaus opgesteld, die aangeven wat
leerlingen van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Er zijn fundamentele niveaus (F-niveau) bepaald die
zoveel mogelijk leerlingen in principe zouden moeten beheersen. Daarnaast zijn er streefniveaus (S-niveau) voor
leerlingen die meer aankunnen. Het fundamentele niveau voor het einde van de basisschool is 1F. Het
streefniveau is 2F/1S.
De schoolweging, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent, kijkt naar meer kenmerken dan het
tot nu toe gebruikte leerlinggewicht. Zo kunnen we goed rekening houden met de verschillen tussen
leerlingenpopulaties. Het oordeel over de basisvaardigheden baseren we op de behaalde referentieniveaus op de
eindtoets in de laatste drie schooljaren. Daarbij onderscheiden we twee indicatoren, waarin we de behaalde
referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen samennemen:
1. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het fundamentele niveau 1F haalt voor taal
en rekenen. In principe zou elke leerling dit niveau aan het einde van de basisschool moeten beheersen.
2. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere niveau (streefniveau) 1S voor
rekenen en 2F voor taalverzorging en lezen haalt. Het streven moet zijn dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau
beheersen. Voor alle leerlingen die in de laatste drie schooljaren een eindtoets hebben gemaakt, beschikt de
school over de behaalde referentieniveaus (1F of 1S/2F) voor lezen, taalverzorging en rekenen. Wij kijken
vervolgens welk percentage van de behaalde referentieniveaus in de afgelopen drie schooljaren op of boven 1F
ligt en welk percentage op of boven 1S/2F ligt. We berekenen dus twee percentages, die zowel de
referentieniveaus voor de drie vakgebieden als de drie schooljaren omvatten.
De signaleringswaarde
Afhankelijk van de leerlingenpopulatie ligt de lat, de signaleringswaarde, voor het aantal leerlingen dat 1S/2F
haalt hoger of lager. Voor een Voldoende moeten beide indicatoren boven de signaleringswaarden liggen.
Gemiddelde van de laatste drie afgenomen centrale eindtoetsen van groep 8
En de op de schoolweging gebaseerde ondergrens/ signaleringswaarde
1F landelijk
Signaleringswaarde Het Palet
1F behaald
96,7%
Ondergrens 1F
98,6%
3-jrs
85%
3-jrs
1S/2F landelijk
63,3%
3-jrs

Signaleringswaarde Het Palet
Ondergrens 1S/2F
52,1%

1S/2F behaald
62,5%
3-jrs

