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Voorwoord
Met deze schoolgids informeren wij ouders van huidige 
en toekomstige leerlingen en andere geïnteresseerden 
over onze school Het Palet- Zuid. In de gids treft u alge-
mene en praktische informatie aan. Naast deze papie-
ren versie bestaat er een digitale versie van de gids. U 
kunt deze vinden op onze website:

www.hetpalet-zuid.nl
Actuele informatie over het lopende schooljaar kunt u 
lezen in onze nieuwsbrief ‘Pennenstreken’.
De basisschooltijd is een belangrijke tijd voor u en uw 
kind. U zult daarom een bewuste keuze maken en een 
school kiezen  waar u vertrouwen in heeft en waarvan 
de sfeer en het onderwijsaanbod u aanspreekt. Scho-
len verschillen in manier van werken, qua sfeer en in 
wat kinderen er leren. Scholen hebben verschillende 
kwaliteiten.

Deze schoolgids schetst een beeld van onze school om 
u te helpen een verantwoorde keuze voor een basis-
school te maken. Graag maak ik met u een afspraak 
om over de inhoud verder te praten.
Bovendien kunt u dan onze school in bedrijf zien.

In deze schoolgids kunt u lezen over:
•  hoe wij de doelstellingen vanuit de wet op het ba-

sisonderwijs proberen te garanderen
• welke methoden wij daarbij gebruiken
•  hoe wij ook andere belangrijke zaken aan de orde 

stellen
• hoe wij met elkaar omgaan en
•  wat wij van de leerkrachten, de kinderen en u ver-

wachten

Ik wens u en uw kind een goede tijd op onze school.
Voor vragen, een kennismakingsgesprek met een rond-
leiding kunt u telefonisch een afspraak maken met de 
directeur.

Met vriendelijke groet,
namens het team van Het Palet-Zuid,
Annemarie Timmer
Directeur
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1. Onze school
Identiteit
De missie, kernwaarden en identiteit van Onderwijs-
groep Amstelland vormen het hart van ons denken en 
handelen. Onderwijsgroep Amstelland biedt ouders en 
leerlingen:
-  modern en kwalitatief goed onderwijs
-  met een eigentijdse invulling van de christelijke uit-

gangspunten
-  en passende arrangementen voor zorg en opvang op 

basis van samenwerking
- op goed bereikbare en veilige scholen
- met de wijk als natuurlijke omgeving.

Wij handelen daarbij vanuit vijf kernwaarden:
-  vertrouwen; we vertrouwen op en geloven in de mo-

gelijkheden van de ander
-  verbondenheid; we gaan liefdevol, zorgzaam en met 

respect met elkaar om
-  ontmoeten; door elkaar in alle openheid te ontmoe-

ten komen we op het spoor van wat mensen ‘bezielt’
- gedrevenheid; wij staan voor geïnspireerd onderwijs 
-  aandacht; onze aandachtige houding nodigt uit op 

zoek te gaan naar antwoorden op levens- en zinge-
vingsvragen.

De christelijke traditie van Onderwijsgroep Amstelland 
vormt ons kader. Op onze scholen is iedereen welkom. 
Levensbeschouwelijke vorming neemt een belangrijke 
plaats in op al onze scholen.

Brede School
Het Palet-Zuid ontwikkelt zich als brede school. Het 
doel van de brede school is om meer kansen voor kin-
deren te creëren. Kinderen leren niet alleen op school 
maar ook thuis, op straat, in clubs en van vriendjes. 
Om de ontwikkelingskansen van kinderen te optimali-
seren zouden deze leersituaties meer op elkaar afge-
stemd moeten zijn. Bovendien krijgen niet alle kinderen 
thuis of in hun vrije tijd dezelfde mogelijkheden om zich 
te ontplooien.

Vanaf schooljaar 2019-2020 werken wij nauw samen 
met Kinderdagverblijf Jillz en BSO Kindzijn. 
Jillz biedt dagopvang aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar 
en heeft een plek in ons hoofdgebouw. De kinderen 
krijgen een voorschools educatief programma ‘Peu-
terplein’ aangeboden. Dit programma sluit aan op de 

werkwijze van de groepen 1 en 2.

Kindzijn biedt naschoolse opvang aan. Kinderen van 4 
t/m 7 jaar kunnen na schooltijd verblijven in ons kleu-
tergebouw en oudere kinderen worden opgehaald en 
gebracht naar hun bso locatie aan de Sportlaan. 
Uiteraard zijn er ook kinderen die door andere bso or-
ganisaties opgehaald worden. Zie voor meer informatie 
blz 18; brede school activiteiten.

Schoolorganisatie
De school heeft twee gebouwen: het hoofdgebouw aan 
de Benderslaan 2 en het kleutergebouw aan de Ben-
derslaan 4, in de wijk Keizer Karelpark.
De school telt ± 225 kinderen en de leerlingen zijn 
verdeeld over 9 groepen; drie groepen in het kleuter-
gebouw en 6 groepen in het hoofdgebouw. Naast de 
groepsleerkrachten hebben we voor een aantal dagen 
in de week een interne begeleider, vakleerkrachten voor 
gym, Engels, beeldendevorming, muziek, twee onder-
wijsassistenten, een administratief medewerker en leer-
krachtondersteuner.

Groepsgrootte Wij kennen op onze school geen strikte 
maximale groepsgrootte. Het streven is om groepen 
niet groter te maken dan 28 leerlingen. Een belangrij-
ker uitgangspunt is de belastbaarheid van een groep. 
De belastbaarheid wordt bepaald door de volgende fac-
toren: 
-  De grootte van de didactische en pedagogische zorg-
vraag in een groep 

- de sociale verhoudingen binnen de groep 
- het aantal leerlingen in de groep 

Op basis van de belastbaarheid van een groep neemt 
de directie het besluit of het verantwoord is om er een 
leerling bij te plaatsen of niet.
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2. ‘Kleine school met groots onderwijs’
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Onze missie luidt als volgt:
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 kleur-
rijke school met veel persoonlijke aandacht. Zo geven 
we onderwijs aan onze leerlingen gericht op hun toe-
komst. 

Geregeld contact tussen school en thuis vinden wij 
belangrijk. Open communicatie en betrokkenheid van 
ouders vinden we niet alleen prettig, maar ook noodza-
kelijk. Het gaat tenslotte om uw kind!
Onze belofte: We begeleiden uw kind in het groot en 
‘groots’ worden.

Zes redenen om voor het Palet Zuid te kiezen 

Vreedzame School 
Op onze school werken we aan de emotionele en so-
ciale ontwikkeling middels de aanpak van de Vreed-
zame 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 bij-
drage te leveren aan het algemeen belang en actief ver-
antwoordelijk 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 buiten-
spel een rol als mediator en helpt kinderen bij hun spel 
en bij het oplossen van conflicten.  

Christelijke Identiteit 
Onze school stelt zich gastvrij en met respect op naar 
alle kinderen en hun ouders, ongeacht cultuur en gods-
dienst. 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 be-
langrijk. Daarom organiseren we acties voor goede doelen. 

Oog voor het kind 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 kindgesprekken met 
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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 on-
derwijs ‘op maat’. In al onze groepen wordt ingespeeld 
op verschillen tussen leerlingen. Daarbij maken we ge-
bruik van ICT toepassingen en voor sterkere leerlingen 
hebben we een uitgekiend pluspakket waar zij mee kun-
nen werken. 

 21st Century Skills 
Wij willen onze leerlingen graag de kennis en vaardig-
heden 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 bete-
kenisvolle manier van leren ontstaat ruimte om het 
eigenaarschap bij kinderen voor hun eigen leerproces 
te vergroten. Ook leren de kinderen hierbij om te onder-
zoeken, samen te werken, creatief te zijn en kritisch na 
te denken. Mediawijsheid, techniek en Engels hebben 
een vaste plek in ons lesprogramma.  

Sport en gezondheid 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat beweging 
goed is voor kinderen en het leren stimuleert. 
Alle groepen hebben twee keer in de week bewegings-
onderwijs waarvan de groepen 3 t/m 8 beide keren van 
een vakdocent. Wij hebben ook op andere manieren 
veel aandacht voor sport: er worden door het school-
jaar verschillende workshops en clinics aangeboden en 
houden we jaarlijks een sportdag. Ook de TSO heeft 
een sportief en speels karakter.  Daarnaast zijn wij een 
Gezonde School: de leerlingen drinken water en er zijn 
afspraken over gezonde tussendoortjes en traktaties. 

Cultuur en expressie 
Door wereldoriëntatie thematisch aan te bieden en te 
koppelen aan expressievakken, spelen wij in op de ta-
lenten van onze leerlingen. Op woensdag vindt er in de 
bovenbouwgroepen een alternatief en creatief circuit 
plaats waarin we gebruik maken van vakdocenten voor 
beelden vorming en Engels. Zij brengen met hun ach-
tergrond en passie extra verdieping in ons onderwijs. 
Alle klassen hebben jaarlijks minimaal 1 cultureel uit-
stapje naar een museum of andere culturele instelling. 
Muziekonderwijs neemt een belangrijke plek in: Het 
Palet-Zuid werkt samen met Muziekschool Amstelveen 
voor een duidelijke leerlijn Muziek en hebben alle leer-
lingen van groep 3 t/m 8 elke twee weken muziekon-
derwijs van een vakdocent. 
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tief onderwijs). Het kan overigens voorkomen dat om 
getalsmatige redenen twee jaargroepen gecombineerd 
worden in een combinatiegroep.

Ontwikkelingsactiviteiten voor de kinderen
Activiteiten in groep 1 en 2
In de groepen 1 en 2 werken we thematisch en staat 
het leren door te spelen voorop.
Hierin wordt spelenderwijs, maar gericht gewerkt aan 
taal en rekenen, maar ook aan fijne motoriek, wereldori-
entatie, muziek, voorbereidend schrijven en aan de so-
ciaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Er worden 
8 thema’s per jaar aangeboden, zoals thuis, vakantie, 
water, eten, kunst, de jaargetijden etc. Alle tussendoe-
len worden op deze manier gehaald. Aan de motorische 
ontwikkeling wordt ook aandacht besteed. De kinderen 
gaan twee maal per week gymmen, spelen buiten of zijn 
op een andere manier bezig met bewegingsonderwijs.

In groep 2 zullen wij de oudste kleuters langzaam 
maar zeker voorbereiden op het leren lezen, rekenen 
en schrijven in groep 3. Tevens wordt kinderen geleerd 
zich gedurende een bepaalde tijd met een spelletje of 
werkje bezig te houden.

Basisvaardigheden (lezen, rekenen, taal en schrijven)
Taal en rekenen zijn de speerpunten in ons onderwijs. 
Taal is een instrument dat kinderen dagelijks nodig 
hebben om te communiceren, de wereld te ordenen en 
te verkennen.
In onze taallessen gaan we uit van de leef- en erva-
ringswereld van uw kind en geven hieraan uitbreiding 
en verdieping. In alle groepen stimuleren we het ple-
zier in lezen. Het leesplezier vormt de basis voor goede 
leesresultaten. Iedere ochtend wordt er door de hele 
school (groep 3 t/m 8) gelezen. Aan het lezen van boe-
ken op school en thuis besteden we veel aandacht. Dit 
doen we door boekbesprekingen, bibliotheekprojecten, 
het uitlenen van boeken in de onderbouw, boekenweek-
projecten, bibliotheekbezoeken en deelname aan voor-
leeswedstrijden.

De opvang van nieuwe leerlingen in de school
De directeur of haar vervanger houdt met nieuwe ou-
ders een kennismakingsgesprek en geeft een korte 
rondleiding door de school. Er is ook gelegenheid tot 
het stellen van vragen. De leerkracht waarbij de kleuter 
in de groep komt maakt 12 weken voor de vierde ver-
jaardag van het kind een afspraak met de ouders voor 
een kennismakingsgesprek en maximaal 4 wenmomen-
ten. Deze wenmomenten vinden zo dicht mogelijk voor 
de eerste schooldag plaats.
Als uw kind 2 á 3 weken op school zit krijgt u van de 
leerkracht een uitnodiging voor een tweede gesprekje. 
Kinderen die tijdens een schooljaar van een andere ba-
sisschool komen, worden eerst door de interne bege-
leider getoetst. Op deze manier wordt het niveau van 
de kinderen bepaald. Aan de hand van deze gegevens 
en de gegevens van de school waar het kind vandaan 
komt, wordt gekeken of wij de juiste zorg kunnen bie-
den en de kinderen kunnen plaatsen.
Vooraf bieden wij de gelegenheid om kennis te maken 
met de groep waarin het kind geplaatst wordt.

De groepen
Onze school kent een leerstof- jaarklassensysteem. 
Dat wil zeggen, dat de leerlingen van ongeveer dezelf-
de leeftijd en ontwikkelingsfase bij elkaar in de groep 
zitten. Dit betekent echter niet dat alle kinderen de 
leerstof op het zelfde niveau en in het zelfde tempo 
verwerken. Binnen onze klassenorganisatie werken 
wij adaptief, dat wil zeggen, we streven ernaar zoveel 
mogelijk onderwijs op maat te geven (zie blz. 8 adap-

3. De organisatie van   
 het onderwijs
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Staal; Taal en Spelling
De taal en spellingmethode Staal (groep 4-8) gaat uit 
van de dagelijkste realiteit. Alle bronnen zijn levensecht 
en alle opdrachten zijn functioneel. Zo zien de kinderen 
de betekenis van taal in hun dagelijks leven. En dat mo-
tiveert. Staal doet precies wat de naam belooft. De me-
thode maakt kinderen sterk in taal en spelling. In Staal 
staan opbrengstgericht werken en toepassen centraal. 
De kinderen vergaren in de eerste twee weken van elk 
thema kennis die zij in week drie toepassen in de vorm 
van een betekenisvol eindproduct. Kinderen smullen 
van Staal. Door de vele films, verrassende thema’s, 
teksten en bronnen die zó uit het echte leven komen 
vergeten de kinderen bijna dat ze gedegen taalonder-
wijs krijgen. Daarnaast kenmerkt Staal zich door de be-
wezen, preventieve spellingaanpak van José Schraven 
en het combineren van spelling en grammatica. 

Begrijpend lezen
Voor het begrijpend leesonderwijs hanteren wij de aan-
pak “Close Reading”.  

Close Reading is een manier van lezen waarbij leer-
lingen een uitdagende tekst meerdere malen lezen, 
steeds met een ander leesdoel. Het doel van Close 
Reading is dat kinderen de tekst goed begrijpen en er-
achter komen wat de schrijver met de tekst wil vertel-
len. Daarvoor gaan ze actief met de tekst aan de slag. 
Ze zoeken naar informatie, stellen vragen over de tekst 
en beantwoorden deze, maken aantekeningen en dis-
cussiëren over wat ze gelezen hebben. 

De kinderen lezen en herlezen de tekst, in meerdere 
lessen. Ze gaan daarbij steeds dieper op de tekst in. 

Daarnaast gebruiken we Nieuwsbegrip om leesstrate-
gieën aan te leren. Nieuwsbegrip is een methode voor 
begrijpend lezen aan de hand van teksten uit de actu-
aliteit.   

Rekenen
We werken met de nieuwste versie van De Wereld in 
getallen. Dit is een realistische rekenmethode. Dat 
wil zeggen dat het rekenonderwijs goed aansluit bij de 
leefwereld van uw kind. In deze methode is er veel aan-
dacht voor oefenen, herhalen en automatiseren.

Taal en Lezen
Na ontluikende geletterdheid bij de kleuters start “het 
echte” leesonderwijs in groep 3. Bij het aanvankelijk 
lezen in groep 3 leert uw kind met behulp van de lees-
methode Veilig Leren Lezen het technische lezen. 
Bij de start in groep 3 kennen veel kinderen al behoor-
lijk wat letters. Voor een groot deel is dat te danken 
aan de kleutergroepen waarin kinderen ruimschoots 
kennismaken met verhalen, woorden en letters. Het 
ene kind pikt die kennis sneller op dan het andere. 
Veilig Leren Lezen besteed aandacht aan zowel risico-
lezers als vlotte lezers. 
Naast het technisch lezen is er veel aandacht voor 
leesplezier. Op die manier leggen kinderen in groep 3 
een stevig fundament voor hun taal-leesontwikkeling. 

In de groepen 4 t/m 8 lezen we met de technisch lezen 
methodiek van “Zo leer je kinderen lezen en spellen” 
van José Schraven. De kinderen die ondanks deze in-
tensieve, preventief remediërende methode moeite blij-
ven houden met technisch lezen krijgen daarnaast nog 
extra leestijd. Ook dan wordt gebruik gemaakt van de 
mappen van Luc Koning; “Speciale leesbegeleiding” en 
de “DMT-map”. Er wordt ook gebruik gemaakt van de 
boeken uit onze bibliotheek.



De nieuwste versie is voor een zeer groot deel adaptief. 
Dat wil zeggen dat de moeilijkheid en het aanbod van 
de sommen automatisch aangepast worden op het ni-
veau en de behoeften van het kind. Dit draagt bij aan 
het kunnen bieden van Passend onderwijs. Kinderen 
die de stof al goed beheersen krijgen andere sommen 
dan kinderen die meer oefening nodig hebben. De di-
gitale aanpak maakt het mogelijk dat kinderen nauw-
keurig gevolgd worden in hun ontwikkeling waardoor wij 
onze aanpak makkelijk kunnen afstemmen op individu-
ele behoeften.  

Schrijven
Via de schrijfmethode Pennenstreken leren de kinderen 
in een regelmatig handschrift schrijven met duidelijke 
lettervormen. Op school schrijven de kinderen vanaf 
groep 4 na de herfstvakantie met een Stabilo. Deze 
ergonomische pen wordt éénmalig door de school ver-
strekt. Bij verlies of stuk gaan door onzorgvuldig ge-
bruik, moet er via de school een nieuw exemplaar aan-
geschaft worden.
In de groepen 7 en 8 richt het schrijven zich op het 
onderhouden van een leesbaar handschrift.

Engelse taal
Kinderen zijn uitermate taalgevoelig en vroeg in staat 
om meerder talen naast elkaar te leren. Hoe vroeger 
je hiermee begint, hoe natuurlijker het leerproces ver-
loopt. 
Voor de groepen 1 t/m 4 gebruiken we hiervoor de digi-
tale methode Groove Me.
Alle kinderen vanaf groep 1 krijgen wekelijks een En-
gelse les aangeboden. Dat gebeurt bij de groepen 1 en 
2 op een speelse en zeer kindgerichte manier. U kunt 
hierbij denken aan spelletjes, liedjes en verhaaltjes. 
We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij een thema 
dat relevant is op dat moment. 
In de groepen 3 en 4 gaat de methode Groove Me uit 
van Engelse (POP) muziek en worden woorden die in 
een lied voorkomen op een speelse manier aangebo-
den. In de groepen 5 t/m 8 krijgen de kinderen weke-
lijks les van een vakdocent. 

Godsdienst en levensbeschouwelijke vorming
Onze school is een Christelijke basisschool. Hoe ge-
ven wij invulling aan de identiteit van onze school? 

Elke week vertelt de leerkracht twee Bijbelverhalen 
rond een bepaald thema. Deze verhalen gaan over de 
omgang van God met de mensen, maar ook hoe we 
omgaan met elkaar. In de kring praten of zingen we 
over de onderwerpen uit de verhalen verder. Ook zijn er 
bezinningsmomenten. In de groepen 5, 6, 7 en 8 wordt 
tevens aandacht besteed aan de 5 wereldreligies. Eén 
van de normen die wij erg belangrijk vinden is iets doen 
voor een ander. Daarom wordt er aandacht besteed 
aan goede doelen. Het vieren van christelijke feestda-
gen en een bezoek aan de kerk vinden wij belangrijk.

Sociale emotionele vorming
Op Het Palet werken we met de nieuwste versie van 
het programma de Vreedzame School. De Vreedzame 
School is een compleet programma voor sociale com-
petentie en democratisch burgerschap dat streeft naar 
een klimaat in school en in de klas waarin betrokken-
heid en verantwoordelijkheid van de kinderen centraal 
staat. De school wordt een democratische gemeen-
schap, waarin ook de kinderen een stem hebben, zich 
gezien en gehoord voelen, en op een positieve manier 
met elkaar omgaan. Kinderen leren dan ook op een 
constructieve wijze conflicten op te lossen. Maar leer-
lingen krijgen ook andere taken en verantwoordelijk-
heden. In de klas, én in de school. Oudere leerlingen 
kunnen taken krijgen in de lagere groepen. En er ko-
men verschillende commissies waarin kinderen mee 
kunnen denken over onderwerpen waar zij ook een 
stem in hebben. Kinderen leren zo, door te doen, aller-
lei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) 
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burger in onze democratische samenleving. De klas en 
de school als een oefenplaats voor democratisch, ac-
tief burgerschap. Het programma streeft er naar om 
kinderen te leren:
1-  op een positieve en zorgzame manier met elkaar 

om te gaan
2-  op een democratische manier met elkaar beslissin-

gen te nemen
3-  constructief conflicten op te lossen
4-  verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor 

de gemeenschap
5-  open te staan voor verschillen tussen mensen. 

De Vreedzame School is vooral gericht op preventie: 
het scheppen van een positief sociaal klimaat in klas 
en school. Daarnaast biedt het programma ook een uit-
stekend handvat voor het oplossen van incidenten als 
die toch op mochten treden. Kinderen en leerkrachten 
leren hoe je constructief met conflicten om kunt gaan. 
In het eerste jaar raakt de hele schoolgemeenschap 
gewend aan het oplossen van conflicten volgens een 
vast stappenplan. Een aantal leerlingen wordt opgeleid 
tot leerling mediator, die helpen bij het oplossen van 
conflicten.  

Alle groepen van de school starten met de lessen uit 
Blok1. Tijdens dit blok staat het samen werken aan 
een positief werkklimaat centraal. De leerkracht geeft 
aan wat dit jaar belangrijke regels van de groep en de 
school zullen zijn. Ze onderscheidt regels (die van de 
leerkracht komen) van afspraken die met de groep wor-
den gemaakt en waarin de groep een grote stem heeft. 
Naast de algemeen geldende schoolregels maken 
leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je 
met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk 
houden van de klas. Om van een school of klas een 
groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel 
heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met 
elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. 
De kinderen leren over opstekers en afbrekers. Je geeft 
een opsteker als je een aardige, positieve opmerking 
over iemand maakt: ‘Wat ben jij goed in het helpen van 
anderen! ’ 
Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij 
van. Het tegenovergestelde van een opsteker is een 
‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking 

over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een ver-
velend gevoel van. De kinderen leren dat iedereen zijn 
mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen 
respect moet hebben voor de mening van anderen. Om 
de sfeer direct goed neer te zetten, werken we de eer-
ste twee weken van het schooljaar met een intensiever 
programma. Daarna volgt één les per week.
Overzicht blokken
Blok 1 - We horen bij elkaar
Blok 2 - We lossen conflicten zelf op
Blok 3 - We hebben oor voor elkaar
Blok 4 - We hebben hart voor elkaar
Blok 5 - We dragen allemaal een steentje bij
Blok 6 - We zijn allemaal anders

In de grondwet van onze vreedzame school hebben we 
het volgende opgesteld. Bij ons op school:
1. zijn we aardig voor elkaar
2. voel je je veilig
3. geven elkaar opstekers en tips
4. is het rustig
5. houden we met elkaar de school netjes

Daarnaast hanteren we de 5 S-regel wat betekent dat 
we NIET: Slaan, Schoppen, Schelden, Sarren en Spul-
len afpakken of beschadigen.

De sociale en fysieke veiligheidsbeleving als onderdeel 
van een tevredenheidspeiling wordt jaarlijks in kaart 
gebracht. Leerlingen van gr 6 t/m 8 worden gevraagd 
een vragenlijst in te vullen via een enquête tool van 
Vensters. Op Vensters.nl kunt u meer informatie vinden 
over tevredenheidspeilingen onder leerlingen, ouders 
en leerkrachten. 

Wereldoriënterende vakken
De vakgebieden Geschiedenis, Aardrijkskunde en Na-
tuur vallen samen onder de noemer Wereldoriëntatie. 
Deze vakken lenen zich uitstekend voor een Themati-
sche aanpak waarin we ons sterk richten op het bele-
ven van plezier rond een onderwerp. Er staat per groep 
steeds één thema centraal zodat we op dat onderwerp 
echt de diepte in kunnen gaan. 



gen van anderen. Dit wordt mogelijk gemaakt tijdens 
de tekenlessen, de handvaardigheidlessen en de mu-
zieklessen. Ook wordt er in de groepen tijd vrij gemaakt 
voor drama en krijgen de kinderen de mogelijkheid bij 
feestelijke activiteiten een optreden te verzorgen.
Uit het aanbod van diverse culturele organisaties wordt 
een keuze gemaakt. Zo kunnen de kinderen gaan kij-
ken en luisteren naar theater, muziek, dans of andere 
vormen van kunst. Vier keer per jaar worden de ou-
ders uitgenodigd voor ons open podium. Tijdens het 
open podium laten de kinderen hun kwaliteiten zien op 
zang- dans en toneelgebied. Dit spektakel vindt plaats 
in ons eigen Palettheater welke gestationeerd is in de 
gymzaal van het hoofdgebouw. Iedere groep betreedt 
minimaal een keer het podium, soms zelfs twee keer. 
In onze nieuwsbrief geven wij aan wanneer en op welke 
tijd de optredens plaatsvinden.

Muziek
We hebben een nauwe samenwerking met muziek-
school Amstelveen. We volgende leerlijn Muziek die 
zij daar ontwikkeld hebben. Deze lijn loopt van groep 
1 t/m 8 zodat alle kinderen een ruim repertoire aan 
liedjes aangeleerd krijgen.  De groepen 3 t/m 8 krijgen 
daarnaast iedere twee weken les van een vakdocent 
muziek.  
In de groepen 3, 5, en 7 vindt jaarlijks het project 
Zing’es plaats. De leerlingen uit deze groepen krijgen 
meerdere liedjes in een thema aangeleerd en worden 
voorbereid op een spetterend optreden in de Muziek-
school waar ze begeleid worden door ene echte band. 
Ouders worden hier uiteraard bij uitgenodigd. 
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Na een introductie op het thema en het overdragen van 
basiskennis rond een thema gaan de kinderen zelfstan-
dig aan de slag met allerlei verschillende verwerkings-
opdrachten. Denk daarbij aan talige, visuele en reken-
kundige opdrachten. Veel opdrachten doen een groot 
beroep op het creatief vermogen van leerlingen. Door 
kinderen veel keuzevrijheid te geven in de opdrachten 
rond een thema, hopen we de autonomie van ieder kind 
vergroten. De focus is met deze aanpak veel meer ko-
men te liggen op het individuele proces van leren en 
minder op het eindproduct.

Ieder Thema duurt 3 á 4 weken en ouders krijgen re-
gelmatig de gelegenheid om een kijkje in de keuken te 
nemen.   

Deze aanpak geldt voor de hele school, van groep 1 
t/m 8. 

Verkeer
We werken met de methode  ’Wijzer door het verkeer’. 
In deze methode wordt de nadruk gelegd op het aan-
bieden van verkeerssituaties waarin kinderen het uit-
gangspunt zijn: in de materalen wordt het verkeer voort-
durend  bekeken vanuit fietsende en lopende kinderen 
in realistische filmpjes en foto’s van verkeerssituaties.
 
Excursies 
Jaarlijks staat er voor iedere groep minstens één excur-
sie op het programma. De excursie sluit aan bij de leer-
stof van het moment. Door op excursie te gaan maken 
we de leerstof interessanter en wordt de beleving van 
een onderwerp sterker.  
We brengen bijvoorbeeld een bezoek aan; 
• Het Concertgebouw 
• De Muziekschool 
•  Een Museum (Cobramuseum, Rijksmuseum,
 Van Goghmuseum) 
• De bibliotheek 
• Een boerderij in de buurt.  
Ook zijn er regelmatig gastsprekers in school die de 
leerstof ter plekke een extra verdieping kunnen geven. 

Expressie activiteiten
De kinderen moeten zich op een creatieve manier kun-
nen uitdrukken en kunnen omgaan met creatieve uitin-



11

Computeronderwijs
We vinden het als school belangrijk om alle mogelijkhe-
den die ICT ons biedt, te gebruiken om ons onderwijs 
te optimaliseren. Er heeft op onze school een duidelijke 
kwaliteitsverbetering plaatsgevonden t.a.v. het leerren-
dement door de inzet en het anders inrichten van de 
digitale leeromgeving. We hebben voldoende flexibele 
werkplekken voor de kinderen. Hierdoor kunnen de mo-
gelijkheden van ICT daadwerkelijk worden geïntegreerd 
in het onderwijsaanbod. Het gebruik van de notebooks 
is 1 á 2 uur per dag gerealiseerd.
Onze werkgroep ICT houdt zich structureel bezig met 
vernieuwingen en verbeteringen op dit gebied.

Mediawijsheid lessen
Kinderen zijn steeds jonger online via (spel)computers, 
tablets of zelfs mobiele telefoons. Het wordt steeds 
moeilijker om te weten wat zij online doen en om hen 
daarin te begeleiden. Het betekent dat kinderen steeds 
jonger zelfstandig beslissingen moeten nemen over bij-
voorbeeld het plaatsen van berichten of foto’s, hun ei-
gen gedrag online maar ook over hoe zij reageren wan-
neer de media hun emoties aanspreken.
Het is dus van belang dat kinderen niet alleen media-
kennis krijgen aangeboden, maar dat zij bijvoorbeeld 
ook inzicht krijgen in het vaak subtiele beroep dat me-
dia doen op hun gevoelsleven. Daarnaast is het nodig 
om kinderen te stimuleren zélf na te denken over hun 
motivatie en mogelijke strategie om slim met media 
om te gaan. Dat maakt kinderen krachtig in hún online 
wereld. Ze moeten het zelf doen!

Naast de lessen mediawijsheid vanuit de Vreedzame 
School, geven we aanvullende lessen. Ook deze lessen 
zijn per schooljaar exact afgestemd op de leeftijd, de 
belevingswereld en het leervermogen van de leerlingen.

Het digibord
Met de invoering van het digibord is het onderwijsaan-
bod op een hoger niveau gebracht. De lessen zijn aan-
schouwelijker te geven, te verdiepen en sluiten goed 
aan op de nieuwe en snelle manier van informatieover-
dracht waar de leerlingen van deze tijd aan gewend zijn. 
Kleuters slepen hun naamkaartje met de muis naar de 
activiteit van hun keuze. De computer houdt aldus bij 
wat ieder kind kiest, hoe vaak, hoe lang en met wie. Die 

informatie is belangrijk voor de leerkracht, omdat het voor-
keuren (talenten) en sociale contacten in kaart brengt. 
Ook kan een leerkracht zien welke activiteiten een kind 
niet kiest en zo nodig handelend optreden door juist die 
activiteiten te stimuleren.

Bewegingsonderwijs
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keer per 
week bewegingsonderwijs. De groepen 1-2 gaan daarvoor 
twee keer per week naar de grote gymzaal op het hoofd-
gebouw, waar ze van hun eigen leerkracht een spel-les en 
een toestellen-les krijgen.De groepen 3 t/m 8 krijgen be-
wegingsonderwijs van een vakdocent. De (vak)leerkracht 
volgt uw kind in zijn sportieve en motorische ontwikkeling 
en zorgt er voor dat de kwaliteit van het gymnastiekon-
derwijs op de school hoog blijft. Na de gymnastiekles van 
groep 4 t/m 8 wordt er gedoucht.  Kinderen van groep 3 
wassen alleen hun voeten.  

Activiteiten voor leerlingen met een voorsprong
De huidige methodes maken het mogelijk om passender 
onderwijs te bieden. Kinderen die een voorsprong hebben 
en meer en anders uitgedaagd kunnen worden hebben al 
snel voor de basisvakken (Rekenen, Taal en Spelling) een 
passend aanbod binnen de methode.  De inzet van digita-
le leermiddelen maakt het voor de leerkracht makkelijker 
om een verrijkend programma te bieden.  

Daarnaast maakt ook de thematische aanpak voor we-
reldoriëntatie het mogelijk om tegemoet te komen aan de 
individuele behoeftes van kinderen dus ook van kinderen 
die meer werk aankunnen en andere uitdagingen nodig 
hebben.  

We geven er de voorkeur aan om kinderen zoveel mogelijk 
binnen de eigen groep houden. Als het nodig is kunnen 
gelijkgestemde leerlingen buiten de groep een uitleg krij-
gen op een specifieke opdracht. De verwerking van deze 
opdrachten vindt plaats in de groep. Juist door aan te slui-
ten op de verschillende intelligenties en leerstijlen tijdens 
de wereldoriëntatie wordt het onderwijs steeds passender 
maar wel binnen een gezamenlijke context. De leerkracht 
behoudt daarbij gemakkelijk zicht op alle leerlingen, van 
welk niveau dan ook en kan ieders leerproces begeleid 
worden.  
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op af te stemmen. Samenwerking met andere scholen 
of andere instanties kan daarbij ondersteunend zijn en 
kansen bieden.
Op de website van het samenwerkingsverband,         
www.amstelronde.nl, vindt u informatie over passend 
onderwijs in onze regio en de aangesloten schoolbe-
sturen en scholen.
Indien een leerling een onderwijsbehoefte heeft die 
vraagt om een plaats binnen het speciaal (basis) onder-
wijs, dan is daar een toelaatbaarheidsverklaring voor
nodig (TLV). De TLV wordt aangevraagd bij het samen-
werkingsverband. De Amstelronde specialist toetst de 
aanvraag procedureel. Indien voldaan is aan de aan-
vraagcriteria wordt de TLV vastgesteld en vervolgens 
afgegeven. Voordat een TLV wordt afgegeven, heeft de 
school van desbetreffende leerling overleg gehad met 
de ouders. Indien school (en ouders) besluiten om een 
TLV aan te vragen, (ofwel het kind te verwijzen naar 
een andere school), vindt er een gesprek plaats tussen 
de verwijzende school, ouders, de ontvangende school 
voor speciaal (basis) onderwijs en externe deskundi-
gen. Het doel van dit gesprek is om met elkaar de duur 
en de inhoud van de toelaatbaarheidsverklaring te be-
palen.

In het kader van Passend Onderwijs heeft de school 
zorgplicht voor leerlingen met extra ondersteuningsbe-
hoefte. Dit betekent dat de basisschool waar een kind 
wordt aangemeld, de plicht heeft om een passende 
onderwijsplek te vinden indien school zelf niet of onvol-
doende kan afstemmen op de ondersteuningsbehoefte 
van het kind.

•  de veiligheid van het kind en anderen moet gewaar-
borgd zijn.

Dit betekent dat kinderen zich in de groep moeten kun-
nen handhaven, zich aan geldende regels moet kun-
nen houden en er vooruitgang geboekt moet kunnen 
worden bij de leerprestaties. Bij onvoldoende resultaat 
zal externe hulp worden ingeroepen en wordt er een 
uitgebreid onderzoek ingesteld.

Passend Onderwijs
In het kader van Passend Onderwijs maakt onze school 
deel uit van het Samenwerkingsverband, AmstelRonde. 
Dit samenwerkingsverband coördineert de samenwer-
king tussen scholen voor basisonderwijs, speciaal ba-
sisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO).
De wet op Passend Onderwijs geeft iedere school de 
opdracht mee de onderwijsbehoefte van elk kind lei-
dend te laten zijn en het onderwijs daar zoveel mogelijk 

De Breinsteins 
Het Palet- Zuid heeft een aantal jaar gelden, samen 
met drie ander scholen, een externe plusklas opge-
richt. Dat houdt in dat wij zes plekken hebben voor 
onze bovenbouw leerlingen. Deze leerlingen volgen dan 
wekelijks een dagdeel een aangepast programma op 
een externe locatie en vormen dan een groep met kin-
deren van andere scholen. Onder speciale begeleiding 
krijgen ze extra uitdagende opdrachten.  
Op basis van advies van de leerkracht, objectieve re-
sultaten en een screening, kan een kind worden uitge-
nodigd voor de boven schoolse Plusklas. Deelname is 
gratis, maar niet vrijblijvend: als ouder(s) tekent u een 
contract waarin de voorwaarden, rechten en verplichtin-
gen van de leerling zijn opgenomen. 

Verwijzingen
In uitzonderingsgevallen verwijzen we, in overleg met 
de ouder(s), door naar een speciale school voor basis-
onderwijs. Dit is aan de orde wanneer de school geen 
vooruitgang kan waarnemen bij het kind en handelings-
verlegen is om verdere vooruitgang te realiseren. Deze 
conclusie wordt niet snel getrokken. Wij zullen er altijd 
naar streven om het kind op school te houden. Belang-
rijke criteria om kinderen op onze school te houden zijn: 
•  het kind moet ‘het naar school gaan’ (zelfstandig-

heid) aankunnen;
• het kind moet leerbaar zijn;
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Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de 
school
In deze paragraaf vertellen we u op welke wijze het 
dagelijkse werk van kinderen wordt bekeken en beoor-
deeld en de middelen die worden gebruikt om vorderin-
gen van leerlingen te verzamelen. De school volgt de 
ontwikkeling van de kinderen op drie manieren:

door de leerkracht:
De leerkracht volgt op een systematische manier d.m.v. 
observaties, beoordelingen en toetsen de ontwikkeling 
van uw kind. Naast de leerresultaten wordt ook geke-
ken naar motivatie, werkhouding zelfstandigheid en 
sociaal emotionele ontwikkeling. Dit biedt de mogelijk-
heid om zorg omtrent het kind, maar ook kwaliteiten en 
talenten van uw kind te signaleren.

door het leerlingvolgsysteem:
Met het leerlingvolgsysteem kunnen we vaststellen 
hoeveel de leerlingen in een bepaalde periode vooruit 
zijn gegaan, of die vooruitgang bevredigend is en wat 
zij precies hebben geleerd. Vanaf groep 3 worden twee 
keer per jaar toetsen afgenomen voor de basisvakken. 
Deze toetsen staan los van de methodes die we ge-
bruiken en dienen als een onafhankelijke meting. Door 
deze toetsen te analyseren en de resultaten te evalue-
ren, kunnen wij ons onderwijsaanbod en aanpak waar 
nodig aanpassen en optimaliseren. Deze toetsen zijn 
toegesneden op de didactische inzichten. De school 
beschikt ook over een leerlingvolgsysteem dat de so-
ciaal emotionele ontwikkeling van kinderen in kaart 
brengt.
Groep 1 en 2 werkt met het Digikeuzebord. De kleu-

ters kunnen hun activiteit via het digibord inplannen. 
Aan het Digikeuzebord zijn tevens de leerlijnen en een 
digitaal leerlingvolgsysteem gekoppeld. Alle leerlijnen 
van SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) zijn geïnte-
greerd in het digikeuzebord. Per onderdeel op het kies-
bord kan de leerkracht aangeven met welk leerdoel de 
leerling gaat werken. Dit kun je indelen op didactische 
leeftijd. De didactische leeftijd is het aantal maanden 
dat het kind onderwijs heeft gevolgd.  
Zie voor meer informatie: https://www.digikeuzebord.nl/

door de interne begeleider:
Een aantal keer per jaar spreekt iedere groepsleer-
kracht zijn of haar leerlingen door met de interne be-
geleider. Tijdens dit gesprek komen de toets- en obser-
vatieresultaten aan de orde. Zo nodig ondersteunt de 
interne begeleider de groepsleerkracht bij het opstellen 
van groepsplannen, individuele handelingsplannen en/
of eigen leerlijnen met een ontwikkelingsperspectief. 
De school informeert de ouders maar maakt ook ge-
bruik van wat de ouders over hun kind weten. De ou-
ders kunnen de school nuttige informatie verstrekken, 
deze inzichten kunnen de leerkrachten helpen bij hun 
handelen.

Samenvatting School Ondersteunings Profiel (SOP)
Wat is het SOP?  
In het SOP omschrijft de school hoe leerlingen in de 
basis en met een extra ondersteuningsvraag bege-
leid worden. En welke middelen de school hiervoor 
ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders 
hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra on-
dersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig 
vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstande-
lijke beperking, een chronische ziekte, een gedragspro-
bleem of een leerstoornis. 

Basisondersteuning 
Cyclus van handelingsgericht werken; de 1-Zorg-route
Op cognitief niveau worden leerlingen naar aanleiding 
van toets resultaten ingedeeld in drie basisarrange-
menten in een groepsoverzicht en een groepsplan of 
blokplan. Dat plan maken wij aan de hand van de 1 
zorg-route. De 1-Zorg-route is een denk- en werkkader 
om een leerling verder te kunnen brengen in zijn of 
haar ontwikkeling, waarbij de vraag centraal staat: ‘Wat 
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plan/ blokplan gepersonaliseerd; 
• Dyslexielijn/aanpak. 
• Dyscalculielijn/aanpak. 
•  Preventieve groepsinterventies t.b.v. AD(H)D en ASS 

op basis van specifieke ondersteuningsbehoeften. 
In sommige gevallen stelt de leerkracht in samenwer-
king met de interne begeleider een ontwikkelingsper-
spectief op (zie extra ondersteuning). 

Extra ondersteuning 
Ontwikkelingsperspectief (OPP) 
Past uw kind niet binnen de basisarrangementen van 
de school, heeft uw kind extra ondersteuning nodig en 
volgt hij of zij een afwijkend onderwijsprogramma? Dan 
is het prettig om zijn of haar ontwikkelingsmogelijkhe-
den te kennen. Speciaal daarvoor stelt de school in 
overleg met u het ontwikkelingsperspectief op, waarin 
staat welke onderwijsdoelen uw kind zal kunnen halen.  

De ouder(s) (en/of verzorger(s) bij extra ondersteuning 
School en ouder(s) hebben elkaar nodig bij het realise-
ren van passend onderwijs. Ouder(s) zijn naast opvoe-
ders ook de belangrijkste ervaringsdeskundigen. Met 
het erkennen van hun expertise worden de ouder(s) 
gelijkwaardige partner bij de zoektocht naar een pas-
sende oplossing. We versterken de driehoek ouder-
leerkracht-leerling door ouder(s) de ruimte te bieden 
om mee te denken en mee te praten over de onder-
steuning die zij voor hun kind belangrijk en het meest 
wenselijk vinden. Ouder(s) worden actief betrokken bij 
het ‘handelingsgericht arrangeren’. Zij weten vaak wat 
hun kind nodig heeft. Bij een oplossing die vooral van-
uit de school komt, bestaat de kans dat deze weinig ef-
fectief is. De oplossingsrichting van school en ouder(s) 
is namelijk niet altijd gelijk. Juist daarom is de dialoog 
waarbij de leerkracht, de ouder(s) en de leerling geza-
menlijk ideeën voor oplossingen mogen aandragen van 
belang.  

We hebben in samenwerkingsverband Amstelronde 
afgesproken dat de grens tussen basisondersteuning 
en extra ondersteuning wordt bepaald door het Onder-
steuningsteam. De extra ondersteuning wordt georga-
niseerd in de vorm van arrangementen. Deze kunnen 
variëren van licht en tijdelijk tot intensief en langdurend 

heeft deze leerling nodig om een volgende stap te kun-
nen maken in zijn of haar ontwikkeling’. 

Het basisaanbod 
is voor leerlingen zonder speciale onderwijsbehoeften, 
zij gedijen goed binnen het basis arrangement. 

Het plusaanbod  
is voor leerlingen die meer aankunnen dan het basis-
aanbod.  Bij deze leerlingen gaat het om verrijken, ver-
breden en versnellen: 
• Nadruk op extra uitdaging: 
• Complexe toepassingsopgaven 
• Cognitieve autonomie 
• Aangepaste hoeveelheid in oefening 
• Meervoudig strategiegebruik 
• Minder leertijd 
• Procesgerichte instructie 
• Doelen toevoegen 

Het zorgaanbod  
is voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 
door taal/lezen- en of rekenproblematiek. Bij deze leer-
lingen is intensiveren en vertragen van belang; Een 
gedeelte van de groep krijgt verlengde instructie bin-
nen de groep, en met regelmaat worden kinderen apart 
geholpen door de leerkracht zelf of door de onderwijs-
assistent voor hulp bij automatisering en verlengde in-
structie.
Nadruk op ondersteuning: 
• Concreet materiaal 
• Inoefening van deelvaardigheden 
• Enkelvoudig strategiegebruik 
• Meer leertijd 
• Dispenseren; doelen kiezen en doelen weglaten 
• Leerstof in kleine hoeveelheden aanbieden 
• Compenserende maatregelen 

Voor leerlingen met gedragsproblematiek, leerstoornis-
sen of psychiatrische problematiek worden aanvullende 
onderwijsarrangementen georganiseerd, in overleg met 
de interne begeleider en/of in overleg met een externe 
deskundige en natuurlijk in overleg met de ouders (zie 
extra ondersteuning). 
Waar nodig en mogelijk wordt er binnen het groeps-
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of structureel van aard. Volgens de uitgangspunten van 
Amstelronde zal deze extra ondersteuning zo thuisnabij 
mogelijk plaatsvinden, waarbij gebruik gemaakt wordt 
van het zelf organiserend vermogen van scholen. Dat 
kan in de vorm van extra hulp voor de leerling en/of 
leerkracht in de eigen school of door samenwerking 
met het gespecialiseerd onderwijs, waarbij de leerling 
gedeeltelijk of tijdelijk onderwijs krijgt op het SBO. 

Wanneer sprake is van een meer structurele aard wordt 
in het Ondersteuningsteam bepaald of het voor de leer-
ling beter is om naar het gespecialiseerd onderwijs te 
gaan. Voor het Ondersteuningsteam wordt altijd in een 
veilige digitale omgeving een zogenaamd Groeidocu-
ment opgesteld. 

Expertise: 
Op de volgende gebieden hebben wij extra expertise 
(specialisten) in de school: 
• Rekenen  
• Taal en NT2 
• Meer- en hoogbegaafdheid (Netwerkspecialist HB) 
•  Leer- en gedragsmoeilijkheden (gedrag specialist 

en Master SEN)  
• Handvaardigheid en cultuur 
• Muziek 
• Engels 

Ouderavonden
Per jaar worden verschillende soorten ouderavonden 
georganiseerd.
Informatieavond 
Begin van het schooljaar nodigen we alle ouders uit 
om tijdens een informatieavond kennis te maken met 
de leerkracht. Hij/zij zal u informeren over de gang van 
zaken in de groep en wat er dat jaar op het programma 
staat. Ook is het fijn voor de contacten tussen u als 
ouders onderling. Voor de informatieavond van groep 
1/2  nodigen we nadrukkelijk ook alle ouders uit van 
kinderen die in de loop van het jaar zullen instromen. In 
groep 8 is uiteraard uitgebreid aandacht voor de over-
stap naar het voortgezet onderwijs.  
Kennismakingsgesprek 
Aan het begin van het schooljaar vinden we het belang-
rijk uw kind en u als ouder wat beter te leren kennen. 

Daarvoor bieden we alle kinderen en hun ouders de 
gelegenheid om op kennismakingsgesprek te komen. 
In dit gesprekje vertelt uw kind samen met u e.e.a. 
over zichzelf. Het is ook een moment om van uw kant 
informatie te delen die belangrijk is voor de leerkracht. 
Het is als het ware een overdrachtsgesprek, over wie 
uw kind is, naar de leerkracht toe.  

De ouders van groep 1 en 2 worden rond de herfstva-
kantie uitgenodigd om de sociaal emotionele ontwikke-
ling te bespreken. 

10 minuten gesprekken
Twee keer per jaar ontvangen de kinderen van groep 2 
t/m 8 een rapport. Na het eerste rapport in Februari 
nodigen we alle ouders en kinderen uit voor een toe-
lichting op het rapport. We vinden het noodzakelijk dat 
uw kind (uit groep 3 t/m 8) hierbij aanwezig is omdat 
het tenslotte om zijn/haar ontwikkeling gaat. Ook de 
ouders van groep 1 worden uitgenodigd voor een ge-
sprek. In het najaar en aan het einde van het jaar zijn 
er momenten dat u facultatief een gesprek met de leer-
kracht kunt hebben over de ontwikkeling van uw kind . 
Kinderen van groep 7 worden wel allemaal uitgenodigd 
voor een voorlopig adviesgesprek.  

Kinderen actief betrekken
We vinden het zeer belangrijk dat kinderen betrokken 
worden bij hun eigen ontwikkeling en proberen we ze 
eigenaar te maken van hun eigen leerproces. Gesprek-
ken voeren met kinderen (en hun ouders) is daarbij es-
sentieel. Om kind-gericht te kunnen werken hebben we 
ook een rapport dat naar het kind toe is geschreven. 
De vorm van dit rapport neemt steeds meer de vorm 
van een portfolio aan waarin de hele ontwikkeling zal 
worden vastgelegd.  
Het rapport dat twee keer per jaar gegeven wordt, is 
opgebouwd uit de volgende domeinen: 
• Sociaal emotionele ontwikkeling 
• Werkhouding en vaardigheden 
• Kennis  

Slechts enkele basisvakken leveren duidelijke resulta-
ten en cijfers op. Veel andere vakken worden beoor-
deeld door de leerkracht zelf.  Hierin proberen we een 
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goede balans te vinden tussen resultaat gericht en pro-
cesgericht werken.  

Groepsplannen
Voor spelling, lezen, begrijpend lezen en rekenen ma-
ken de leerkrachten groepshandelingsplannen.
In een groepsplan vindt er een indeling plaats naar drie 
niveaus:
• het basis aanbod
•  het aanbod voor kinderen die moeite hebben met het 

basisaanbod
   (extra hulp/ verdieping/ verlengde instructie)
• de kinderen die meer aankunnen
Voor kinderen die niet vallen binnen deze drie niveaus 
worden individuele handelingsplannen geschreven. 
Dan gaat het om kinderen die behoefte hebben aan 
een speciale aanpak bij leren en of gedrag. Deze plan-
nen heten binnen passend onderwijs ontwikkelingsper-
spectief.

In de rapporten wordt vermeld bij welke subgroep uw 
kind wordt ingedeeld.
Bij het ondertekenen van het rapport tekent u dan met-
een voor het feit dat u op de hoogte bent van het niveau 
van uw kind en de aanpak waar voor gekozen wordt.

Adaptief onderwijs
Iedere groepsleerkracht streeft ernaar zoveel mogelijk 
onderwijs op maat te geven. Dat wil zeggen dat hij of 
zij rekening houdt met niveauverschillen van kinderen. 
Om dit te kunnen realiseren, werken wij met de kinde-
ren volgens het principe van Zelfstandig Werken. We 
proberen dit te bewerkstellen door na een instructie 
‘het stoplicht’ aan te zetten. Rood betekent dat alle 
leerlingen individueel en zelfstandig aan het werk zijn. 
Oranje wil zeggen dat er overleg en samenwerking met 
een klasgenoot kan plaats vinden. In beide gevallen is 
de leerkracht even niet beschikbaar. Groen betekent 
dat de leerkracht beschikbaar is om te bevragen. Op 
het moment dat het stoplicht op rood of oranje staat 
geeft de groepsleerkracht extra instructie aan kinde-
ren.

De begeleiding van de overgang van kinderen naar 
het voortgezet onderwijs
In het laatste jaar staan ouders en kinderen voor de 

keuze van het vervolgonderwijs. Om een goede afwe-
ging te kunnen maken organiseren wij een aantal activi-
teiten en wordt het volgende traject doorlopen:
• Voorlopig advies groep 7 
  Eind groep 7 krijgen de  leerlingen een voorlopig 

advies voor het voortgezet onderwijs. Op basis van 
onze eigen observaties, het gemaakte werk in de 
groep en het leerlingvolgsysteem kunnen we al een 
voorspelling doen voor het voortgezet onderwijs.  
We gaan daarbij uit van Werkhouding, Vaardigheden 
en Kennis (de resultaten) . Deze domeinen vindt u 
ook terug in de digitale rapporten.  

• Definitief schooladvies
  in groep 8 geven wij voor 1 maart ouder en kind een 

definitief advies voor het type voortgezet onderwijs 
dat voor het kind geschikt is.

Het advies is gebaseerd op het beeld dat de leerkrach-
ten van het kind hebben, de leerlingenrapporten van 
de afgelopen jaren, de observaties (motivatie, werkhou-
ding, zelfstandigheid, weerbaarheid, leerbaarheid, etc.), 
de methode gebonden toetsen en de tussentoetsen uit 
het van het leerlingvolgsysteem en de gesprekken met 
de interne begeleider.
Op grond van het advies wordt door de ouders en het 
kind een keuze gemaakt ten aanzien van het vervolgon-
derwijs. De ouders kunnen met dit advies hun kind bij 
een school opgeven. De verplichte eindtoets is slechts 
een tweede gegeven. Valt deze hoger uit dan het school-
advies dan kan de school het advies heroverwegen. Wij 
houden zowel voor als ver na de plaatsing van de leer-
lingen op een voortgezet onderwijsschool contact met 
de desbetreffende school.
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‘Scholen verschillen omdat zij nu eenmaal door ver-
schillend publiek worden bezocht. Als daarmee bij de 
beoordeling van de schoolprestaties geen rekening 
wordt gehouden, is vergelijken onzinnig’, schrijven Pie-
ter Appelhof en Guido Walraven in hun ‘Handreiking 
schoolgids basisonderwijs’. Hiermee verwoorden zij 
onze terughoudendheid om met veel cijfers de school-
prestaties te onderstrepen.
Belangrijker dan uitslagen op zich, is ons inziens de 
zorg voor een goede aansluiting op het voortgezet on-
derwijs. Onze resultaten zijn in doorsnee genomen bo-
ven het landelijk gemiddelde.

Cijfers over de vorderingen in basisvaardigheden

4.  De resultaten van het onderwijs

Schooltype aantal leerlingen

  Onze uitstroom: 2020 Onze uitstroom 2021

VWO 6 5

HAVO/VWO 2 9

HAVO 5 4

VMBO-T/HAVO 2 1

VMBO-T 7 5

VMBO K/T 2 1

VMBO B/K 0 0

Kopklas 1 0

Wat is de eindtoets? Aan het eind van de basisschool 
maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. 
Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze 
op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het 
voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets 
beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de 
school het advies heroverwegen. Bij een lagere score 
hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen 
kunnen niet slagen of zakken. 
Referentieniveaus De Inspectie van het Onderwijs con-
troleert of het onderwijs op scholen van voldoende 
niveau is. De eindtoetsresultaten van de leerlingen 
spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 
augustus 2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus 
om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus? Een eindtoets meet voor de 
onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

•  Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets 
het basisniveau heeft gehaald (dit wordt ook wel het 
fundamentele niveau genoemd).

 •  Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets 
het streefniveau heeft gehaald. Dit is een hoger ni-
veau dat de leerlingen kunnen behalen. 

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streef-
niveau (hogere niveau) worden ook wel de ‘referentie-
niveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leer-
lingen op de school hebben gehaald op de gebieden 
taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende 
of onvoldoende heeft gescoord, worden ze vergeleken 
met signaleringswaarden van de Inspectie van het On-
derwijs. 
Wat zijn signaleringswaarden? Hoeveel procent de 
school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt 
vooraf vast. Deze percentages worden namelijk door 
de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school 
minder goed scoort dan deze vastgestelde, minimale 
waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze mini-
male scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. Wanneer 
het percentage leerlingen op de school voor zowel het 
fundamentele niveau als het streefniveau op of boven 
de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat 
schooljaar voldoende.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele 
niveau?
School % 1F behaald over 
Palet Zuid 98,6%
Vergelijkbare scholen 96,2%

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren
Palet Zuid 62,5%
Vergelijkbare scholen 62,5%

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eind-
toets/Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
17-18 533,2
18-19 538,7

Eindtoetsscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets 
beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.
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5. Activiteiten voor kinderen
Buitenschoolse activiteiten
De data van onderstaande activiteiten staan in de jaar-
kalender die op de website gepubliceerd wordt. Een 
toelichting op de activiteiten staat in de nieuwsbrief. 
www.hetpalet-zuid.nl

Schoolreis/Paletdag: Eenmaal per jaar gaan we met de 
kinderen uit groep 3 t/m 7 op schoolreis. De school-
reis heeft geen nadrukkelijk educatief karakter. We zijn 
vooral gezellig een dagje uit. Het ene jaar gaan we met 
de bus naar een park en het andere jaar is er een acti-
viteit in de omgeving van de school. Als u de ouderbij-
drage betaalt, hoeft u voor de schoolreis niet apart te 
betalen. Uw bijdrage zit in de ouderbijdrage die jaarlijks 
gevraagd wordt. Voor de kinderen van groep 1 en 2 
wordt er jaarlijks een feestelijke activiteit rondom de 
school georganiseerd.

Schoolkamp: In groep 8 gaan de kinderen met hun ei-
gen groep op schoolkamp. Ze blijven dan drie dagen 
en twee nachten weg. Tijdens de kampdagen willen we 
vooral buiten zijn. Voor het kamp is een extra bijdrage 
noodzakelijk. U ontvangt hiervoor t.z.t. een aparte fac-
tuur.

Sportdag: Jaarlijks, tegen het einde van het schooljaar, 
worden er sportactiviteiten of een sportdag georgani-
seerd op school of op een locatie in de omgeving van 
de school. De kinderen verzamelen zich op het (sport)
veld en daar kunnen ze ook weer opgehaald worden.

Excursies: Jaarlijks staat er voor iedere groep minstens 
één excursie op het programma. De excursie sluit aan 
bij de leerstof van het moment.  Door op excursie te 
gaan maken we de leerstof interessanter en wordt de 
beleving van een onderwerp sterker.  
We brengen bijvoorbeeld een bezoek aan; 
• Het Concertgebouw 
• De Muziekschool 
• Een Museum (Cobramuseum, Rijksmuseum,
 Van Goghmuseum) 
• De bibliotheek 
• Een boerderij in de buurt. 

Verder bezoeken verschillende groepen de bibliotheek 
en maken de groepen soms een uitstapje met een edu-
catief karakter. Wat zij gaan bezoeken sluit aan op het 
onderwijs in de klas.

Projecten: Twee keer per jaar werken alle kinderen aan 
hetzelfde thema. Het eerste project valt samen met de 
Kinderboekenweek. Het thema van het tweede project 
wordt aan het begin van het schooljaar door het team 
vastgesteld. De projecten duren twee à drie weken en 
worden op feestelijke wijze geopend en afgesloten. De 
ouders worden op verschillende manieren bij deze pro-
jecten betrokken. Er wordt een kijkavond georganiseerd 
of er is een open dag om alles wat er door de kinderen 
gemaakt is te bekijken.
Soms vragen we ouders om een groepje kinderen te 
begeleiden. Kinderen uit verschillende groepen kunnen 
in deze periode samenwerken.
Culturele activiteiten: Elk jaar maken we gebruik van 
het programma dat de culturele instellingen ons aan-
bieden. We zoeken voor alle groepen een gepast pro-
gramma. Dit kan een toneelstuk, een muziekstuk, een 
musical, een poppenspel of een film zijn.

Brede school activiteiten
Workshops en projecten in het kader van de Brede 
school
Het Palet-Zuid heeft een samenwerkingsverband met 
de organisatie Jillz (Peutergroep voor 2,5-4 jaar) en 
Kindzijn  (NSO) de bibliotheek Amstelveen, de GGD en 
het Sportbedrijf Amstelveen.
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In het kader van de Brede school zijn er sportwork-
shops na schooltijd te volgen, begeleidt en adviseert 
de bibliotheek bij ons het leesonderwijs. Het sportbe-
drijf stimuleert sport d.m.v. clinics onder schooltijd. De 
sportworkshops na schooltijd worden gegeven door 
onze vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Workshops
De workshops na schooltijd worden gecommuniceerd 
via onze nieuwsbrief en u kunt de informatie ook vinden 
op het ouderportaal.

Afspraken/spelregels voor workshops
•  Uw kind is ingeschreven als u op de betalingsdag 

(zie kalender) heeft betaald. (geld in gesloten enve-
lop voorzien van: naam van het kind, groep en naam 
van de workshop).

•  De kinderen van groep 3 t/m 7 mogen zelfstandig 
naar de kleedkamers.

•  De ouders van groep 3 t/m 7 wachten tot hun kin-
deren aan de achterzijde (Van der Leeklaan) naar 
buiten komen (om 16.10 uur).

•  De workshops starten bij voldoende aanmeldingen.
•  U bent verantwoordelijk voor het op tijd ophalen van 

uw kind!
  De activiteiten vinden na schooltijd plaats. Dat be-

tekent dat u uw kind op eigen risico mee laat mee 
doen. 

Na schooltijd worden er ook verschillende sportactivi-
teiten georganiseerd waar kinderen vrijwillig aan deel 
kunnen nemen. De bedoeling is dat kinderen het leuk 
vinden om zich te ontplooien in zaken waar ze plezier 
aan beleven of goed in zijn.
Deze activiteiten kunnen alleen doorgaan wanneer ou-
ders bereid zijn om de verschillende teams te coachen.
Als er voldoende deelnemers zijn, kan er ingeschreven 
worden voor schoolvoetbal.

Jeugdsportpas
(een aantal maal per jaar kunnen kinderen tegen een 
geringe vergoeding kennis maken met verschillende 
sporten)
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6. De leerkrachten
De samenstelling van het team
Samen zijn zij verantwoordelijk voor alle zaken op 
school.
De adjunct-directeur voert ondersteunende taken uit  
van de directeur. De leerkrachten vormen het funda-
ment van de school. Zij gaan dagelijks om met de kin-
deren en zij zijn de eerst aan te spreken personen als 
het gaat om de ontwikkeling van uw kind(eren). Om op 
de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het onder-
wijs wordt jaarlijks een nascholingsplan opgesteld. In 
dit plan staan de wensen van de individuele leerkrach-
ten en van de organisatie betreffende het volgen van 
cursussen en trainingen. Een aantal dagen in het jaar 
heeft het team een studiedag. Tijdens deze studiedag 
zijn de kinderen vrij.

Vervanging bij ziekte
Ook leerkrachten kunnen wel eens ziek worden. Wij 
hebben de vervanging als volgt geregeld:
-   De schoolleiding probeert eerst in- of externe ver-

vanging in te zetten.
-   Verdeling van de groep over andere groepen. In prin-

cipe voor één dag.
-   Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaard-

bare oplossing, dan vragen wij u uw kind thuis te 
laten, dit volgens de richtlijnen van de inspectie van 
het onderwijs:

 • in principe niet de eerste dag
 • alleen in het uiterste geval
 • ouders schriftelijk op de hoogte stellen
 •  voor leerlingen die geen opvang thuis hebben, 

opvang regelen
De directeur en de intern begeleider zijn in principe niet 
beschikbaar om in te vallen.

Stagiaires
Het Palet-Zuid is een opleidingsschool. Dit betekent 
dat de school in nauwe samenwerking met de leraren-
opleiding, studenten opleidt tot het vak: leraar in het 
basisonderwijs. Het gehele team is opgeleid tot gecer-
tificeerd mentor.
Daarnaast neemt Het Palet-Zuid deel aan het project 
Opleiden in de school. Dit is een vorm van werkplekle-
ren waarin de basisschool een deel van de opleidings-
functie voor zijn rekening neemt. Studenten van de le-
rarenopleiding maken kennis met de praktijk en geven 

dagdelen en dagen les. Ze ervaren dat leerkrachten in 
een school een team vormen en sluiten met een onder-
zoek aan bij de onderwijskundige ontwikkeling van de 
school. Docenten van de lerarenopleiding, studenten 
en leerkrachten van onze school werken nauw samen 
en hebben een gezamenlijk doel: het opleiden van een 
student tot een goed gekwalificeerde leerkracht basis-
onderwijs.
Het Palet-Zuid begeleidt ook stagiaires van het ROC in 
Amsterdam. Deze studenten worden opgeleid tot on-
derwijsassistent
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7.  De ouders
Het belang van de betrokkenheid van ouders
De school is een plek waar de kinderen niet alleen iets 
leren op cognitief gebied, maar zich ook persoonlijk 
ontwikkelen. Geregeld contact tussen school en thuis 
vinden wij belangrijk. Open communicatie en betrok-
kenheid van ouders vinden we niet alleen prettig, maar 
ook noodzakelijk. Het gaat tenslotte om uw kind! Het is 
belangrijk dat de ouders op de hoogte zijn van de ont-
wikkelingen van hun kind. Informatie vanuit de thuis-
situatie kan voor school erg belangrijk zijn.

Openbaarheid van gegevens
Ouders hebben in principe het recht van inzage in alle 
rapportages en gegevens betreffende hun kind. Ten be-
hoeve van verzending van rapportages en het opvragen 
van gegevens verlenen de ouders de school toestem-
ming dit te doen. De school verplicht deze acties te 
melden aan de ouders.

Informatie voorziening aan ouders over het onderwijs en 
de school.
•  Informatieavond: aan het begin van het schooljaar 

is er een avond gepland waarop informatie verstrekt 
wordt over wat aan de orde komt in de desbetref-
fende groep en waarbij uitleg wordt gegeven over 
de werkwijze binnen de groep. Voor de ouders van 
nieuwe kleuters is er in februari een extra informa-
tieavond.

•  In de eerste periode nodigen we alle ouders en kin-
deren uit voor een kennismakingsgesprek met de 
nieuwe leerkracht. In het najaar heeft u de gelegen-
heid om nog een extra 10min. gesprek aan te vra-
gen. Tussendoor is de leerkracht via het Ouderpor-
taal te bereiken voor uw vragen.

•  Rapport spreekavond: tweemaal per jaar heeft u de 
mogelijkheid om de vorderingen van uw kind te be-
spreken tijdens de zgn. 10-minuten gesprekken. We 
verwachten alle ouders n.a.v. het eerste rapport, 
het tweede gesprek in juni is facultatief. De rappor-
ten worden in februari en juni uitgereikt.

•  Nieuwsbrief: driewekelijks verschijnt onze PS digi-
taal met daarin actuele informatie.

• Op onze website staat het laatste nieuws.
•  Een schoolproject wordt vaak afgesloten met een 

presentatie van het werk van de kinderen. U wordt 
hier voor uitgenodigd.

•  Een paar keer per jaar is er een open podium. De 
data staan op de website onder het kopje kalender. 

Video-opnames en foto’s
Richtlijnen voor ouders die tijdens schoolactiviteiten 
foto’s maken
Omdat we zorgvuldig willen omgaan met de privacy van 
de leerlingen en alle betrokkenen vinden we het belang-
rijk om afspraken met ouders te maken die filmen of 
foto’s maken tijdens het open podium, schoolfeesten 
of meegaan met excursies of helpen in groepen. Wees 
u ook als ouder bewust van het feit dat hoe u zelf om-
gaat met beeldmateriaal van uw kind op sociale media, 
niet voor kinderen van andere ouders geldt! 
Daarom de volgende afspraken: 
•  Het maken van foto’s tijdens schoolevenementen is 

toegestaan mits deze niet worden gepubliceerd op 
publiekelijk toegankelijke websites of social media. 

•  Het is zonder toestemming van de directie niet toe-
gestaan aan ouders/verzorgers en/of kinderen om 
filmpjes of foto’s van schoolactiviteiten te plaatsen 
op social media zoals Youtube, Instragram, Face-
book, etc.

Ook voor leerlingen zijn er regels
•  Leerlingen mogen hun mobiele apparaten zoals te-

lefoons of ipods op school niet gebruiken, ook niet 
tijdens pauzes. Zij dienen uit te staan. Mocht het 
voor een les noodzakelijk zijn om gebruik te maken 
van smartphones dan mag dat alleen met toestem-
ming van de leerkracht.

•  Het kan voorkomen dat in school opnames worden 
gemaakt voor observatie- en/of opleidingsdoelein-
den. Het gebruik van deze opnamen zal zich be-
perken tot school en/of de opleiding (bijvoorbeeld 
IPABO) en de privacy van de leerlingen en anderen 
in de school zal worden bewaakt.

Indien deze opnames gebruikt worden buiten de 
school/opleiding dan wordt u hiervan schriftelijk op de 
hoogte gesteld en kunt u eventueel bezwaar aanteke-
nen tegen de opname en/of het gebruik.
In verband met de veiligheid en de privacy van onze 
leerlingen en teamleden is het voor ouders en leer-
lingen niet geoorloofd om beeld- of geluidopnames te 
maken in de klassen en in het schoolgebouw tijdens 
reguliere activiteiten. Dit kan alleen met medeweten en 
expliciete toestemming van de leerkracht of directie.
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Foto’s die tijdens schooltijd van kinderen worden ge-
maakt zetten we voor u op het ouderportaal. In onze 
nieuwsbrief zult u foto’s aantreffen. 
Sinds 25 mei 2018 is de VGA van toepassing. De 
school houdt zich aan deze wetgeving.

Informatie verstrekking aan gescheiden ouders 
Elke school heeft wel eens te maken met ouders met 
een verbroken relatie. Als ouders scheiden hebben zij 
in beginsel allebei het gezag over een minderjarig kind. 
Soms is er ook één ouder met gezag en één ouder zon-
der gezag over het kind.
Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van 
de school over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangs-
punt bij ons op school. In sommige gevallen heeft de 
ene ouder recht op meer informatie dan de andere. 
Een enkeling heeft er soms zelfs helemaal geen recht 
op. Dat heeft te maken met de wettelijke hoedanigheid 
waarin de ouders verkeren. Voor ouders die met elkaar 
getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over 
hun kinderen hebben, is de situatie duidelijk. Zij krijgen 
steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind. Voor 
ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wo-
nen en die wel het gezag hebben, ligt het precies het-
zelfde. Zij hebben allebei recht op alle informatie over 
hun kind. 
Voor een ouderavond en 10-minutengesprek ontvangen 
ouders een uitnodiging voor een gezamenlijk gesprek. 
Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan hiervan wor-
den afgeweken.
Ouders die geen gezag (meer) hebben over hun kind, 
hebben ook recht op informatie. De ouder zal daar ech-
ter wel uitdrukkelijk zelf om moeten vragen. De school 
hoeft uit zichzelf geen informatie te geven aan deze 
ouder(s).
Als het gaat om de vader, moet deze bovendien het 
kind hebben erkend, anders heeft hij helemaal geen 
recht op informatie, ook niet als hij erom vraagt.
Deze ouders hebben een beperkt recht op informatie 
over hun kind. Het Palet verstrekt op verzoek alleen 
belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie 
over schoolvorderingen en sociaalpedagogische ont-
wikkelingen. Als het belang van het kind zich tegen 
deze informatieverstrekking verzet, dan hebben ouders 
geen recht op informatie en zal de school deze dan ook 
niet geven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een 

rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven 
van informatie aan een ouder het kind zal schaden.

Bewijs van gezaghebbende ouder 
Indien u uw kind(eren) inschrijft is het niet voldoende 
om de school mede te delen dat u als ouder alleen 
gezag hebt over uw kind(eren). U moet aantonen (door 
een kopie van een gerechtelijke uitspraak of door mid-
del van een uittreksel van het Gezagsregister) dat al-
leen u gezag hebt. 
Als u tijdens de schoolloopbaan van uw kind(eren) 
scheidt en het gezag wordt niet meer toegekend aan 
een van beide ouders, moet u ook dan een bewijs daar-
van bij de schooladministratie inleveren.

Inspraak
Medezeggenschapsraad:
Ook onze school heeft op grond van de Wet Medezeg-
genschap Onderwijs een medezeggenschapsraad; MR 
in de wandelgang geheten. Deze MR bestaat uit twee 
ouders en twee leerkrachten. De leden worden gekozen 
door ouders en leerkrachten. De bevoegdheden van de 
MR zijn vastgelegd in een reglement, dat u kunt opvra-
gen. De MR heeft over een aantal zaken instemmings- 
dan wel adviesbevoegdheid. Over een groot aantal on-
derwerpen kan de MR gevraagd of ongevraagd advies 
uitbrengen.

Ouderraad:
De ouderraad (OR) heeft al vele jaren een belangrijke 
plaats binnen de school. In de OR hebben ouders zit-
ting voor een periode van twee jaar. De OR is betrok-
ken bij de organisatie en begeleiding van activiteiten 
die onder verantwoordelijkheid van de school vallen. Zij 
bieden hierbij vooral een praktische hand. Te noemen 
valt, onder andere:
-  het organiseren en begeleiden van de Sinterklaas, 

Kerst- en Paasvieringen.
-  begeleiding en organisatie van het schoolreisje, de 

sportdag en eventueel andere binnen- of buiten-
schoolse activiteiten.

Voor al deze activiteiten is de OR een onmisbaar ele-
ment, maar de OR kan het werk niet alleen af; zij rekent 
minimaal éénmaal per jaar ook op uw hulp.
De OR heeft voor deze activiteiten een eigen budget 
dat komt uit de ouderbijdrage.
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Ouderbijdrage en schoolverzekering voor de
leerlingen
Ieder jaar wordt aan de ouders een financiële bijdrage 
gevraagd om voorzieningen te kunnen bekostigen die 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
niet vergoedt. Om het onderwijs completer vorm te ge-
ven, is er een uitgebreid programma in de school geïn-
tegreerd, waarbij uw kind aan een groot en gevarieerd 
aantal extra activiteiten kan deelnemen. Hieronder val-
len vele extra voorzieningen en activiteiten die niet tot 
het gewone lesprogramma behoren en dus ook niet 
door de overheid worden betaald.
Hieronder vallen o.a. festiviteiten rondom Sinterklaas, 
Kerst, Pasen en excursies.
De ouderbijdrage voor dit schooljaar is € 50,-- voor elk 
kind en is vrijwillig.
In de ouderbijdrage zit een deel van € 30,-- voor het 
schoolreisje/schoolfeest. Voor het schoolkamp van 
groep 8 wordt nog een extra bijdrage gevraagd.
Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt 
niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan 
activiteiten. Uiteraard blijven gelden dat diegene die 
gewoonweg de middelen niet hebben om de bijdrage 
te voldoen, hierover met de directie in overleg kunnen.
Alle kinderen zijn via school verzekerd. Niet alleen on-
der schooltijd maar ook tijdens excursies en school-
reisjes. Hoewel de ouderbijdrage niet verplicht is, mag 
het duidelijk zijn dat uw bijdrage essentieel is voor de 
algemene vorming van uw kind.
Rekeningnummer Ouderraad:
U kunt uw ouderbijdrage storten op:

ING: IBAN NL58 INGB 0008 9830 19 t.n.v. 
OUDERRAAD ZUID ‘HET PALET’ te Amstelveen.
Graag de voor en achternaam vermelden van uw 
kind(eren) en de groep(en).

Net als voorgaande jaren stellen wij het zeer op prijs 
om een extra ouderbijdrage te ontvangen. Van bijdra-
gen boven de € 50,- , zal het meerbedrag worden aan-
gewend voor de ‘mediatheek’ (boeken en documenta-
tiemateriaal) en educatieve en culturele excursies.
Mocht u vragen hebben over de ouderbijdrage, neemt u 
dan contact op met de penningmeester, zie hoofdstuk 
9 op het inlegvel.

Ouderhulp
Verschillende schoolse activiteiten kunnen pas door-
gaan als er ouderhulp is. Uw hulp draagt bij aan een op-
timaal functioneren van de school. U kunt bijvoorbeeld 
een groepje kinderen begeleiden bij het bezoek aan 
schoolbiologisch lescentrum, bezoek aan bibliotheek, 
een excursie, schoolreisje of een feest. Wij rekenen 
erop dat ouders zich minimaal voor één activiteit per 
schooljaar inschrijven.

Luizencontrole en -zakken
Na iedere vakantie worden de kinderen op dinsdag of 
woensdag gecontroleerd op luizen. Wij verzoeken u de 
kinderen niet met ingewikkelde kapsels naar school te 
sturen en ook geen gel of haarlak te gebruiken. Alle 
nieuwe leerlingen krijgen een luizenzak om hun jas in te 
doen. Als deze versleten is kunt u bij de ouderraad voor          
€ 2,50 een nieuwe kopen. De zakken worden twee keer 
per jaar door een ouder gewassen. U kunt zich hiervoor 
opgeven bij de groepsleerkracht van uw kind.

Tussenschoolse opvang
Alle leerlingen van het Palet-Zuid komen in aanmerking 
om voor één of meerdere dagen van de week gebruik te 
maken van de TSO, met uitzondering van:
• de woensdag.
• de vrijdag voor de leerlingen van groep 1 t/m 4.

De kinderen worden opgevangen door TSO medewerk(st)ers.
De lunch: brood, drinken fruit en dergelijke wordt door 
de kinderen zelf meegebracht. Het eten van snoep, 
chips en frisdrank is niet toegestaan.
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De TSO wordt bij de groepen 1-2 begeleid door onze ei-
gen leerkrachten, onderwijsassistenten en een enkele 
vrijwilliger. 
Voor de groepen 3 t/m 8 werken we samen met pe-
dagogisch medewerkers van Kinderopvang organisatie 
BOON. Zij organiseren spelletjes en houden toezicht 
tijdens het buitenspelen. De leerkracht eet gezamen-
lijk met de kinderen in de eigen klas. Hoewel de TSO 
groepsgewijs gaat, rekeninghoudend met de leeftijden 
van de kinderen, hopen we ook aandacht te kunnen 
geven aan de behoeften van het individuele kind. De 
middagpauze is bedoeld om te kunnen bijtanken. Zowel 
letterlijk: door te eten en te drinken, als figuurlijk: door 
krachten op te doen voor de nog resterende uren. Tus-
sen de middag is een moment om tot rust te komen 
en ontspanning te vinden. Er wordt na het eten zoveel 
mogelijk buiten gespeeld, waarbij door de kinderen van 
diverse buitenspelmaterialen gebruik kan worden ge-
maakt. Bij slecht weer zijn er ook nog leuke spellen 
voor binnen en de kinderen van de bovenbouw (groep 
5 t/m 8) kunnen gebruik maken van de computer. Zij 
mogen echter niet op internet.

Onze school is gezond
Op gezonde scholen wordt gezond gegeten en gedron-
ken. Zo zien wij graag dat kinderen in de kleine pauze 
fruit eten en tijdens de TSO een broodtrommel met ge-
zonde voeding bij zich hebben. We hebben in samen-
spraak met de ouders besloten tijdens de kleine pauze 
en de TSO, water te drinken. U mag uw kind ook half-
volle melk of karnemelk meegeven.

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. 
Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze 

school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opge-
steld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde 
resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leer-
lingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én 
hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale 
ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, 
omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leef-
stijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse 
landelijke organisaties. Wilt u meer weten over Gezon-
de School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl

Aanmelden van uw kind(eren) voor de TSO
Voordat u uw kind(eren) gebruik wilt laten maken van de 
TSO dient u het “aanmeldingsformulier voor de TSO” 
(incl. afgifte automatische incasso) voor het overblijf 
abonnement of strippenkaart in te leveren bij de adminis-
tratie. De beide formulieren moeten volledig ingevuld en 
ondertekend worden anders kan uw aanmelding niet in 
behandeling genomen worden. Dit aanmeldingsformulier 
geldt voor de gehele Palet- schooltijd van uw kind(eren). 
Indien er verandering optreden dient u dat schriftelijk 1 
maand van te voren door te geven aan de administratie.

U kunt kiezen voor:
1.  Een jaarabonnement voor uw kind
  Aan het eind van elk schooljaar zal via de Nieuws-

brief ‘PS’ bekend worden gemaakt wat de TSO/
overblijf bijdrage voor het komende schooljaar gaat 
worden. De bijdrage voor dit schooljaar is € 1,50 
per dag per week. U houdt altijd het recht om ver-
anderingen schriftelijk aan te geven. Abonnemen-
ten die gedurende het schooljaar worden beëindigd 
worden naar rato verrekend. Het TSO abonnement 

Abonnement per kind
voor het schooljaar is
€ 1,50 per dag

1 dag per week kost u
per kind € 60 

2 dagen per week kost
u per kind € 120 

3 dagen per week kost
u per kind € 180

4 dagen per week kost
u per kind € 240 

Innen automatische
incasso vindt 5x
per jaar plaats:

eind september 

eind november

eind januari

eind maart

eind mei 

€ 12 

€ 12 

€ 12 

€ 12 

€ 12 

€ 24 

€ 24 

€ 24 

€ 24 

€ 24 

€ 36 

€ 36 

€ 36 

€ 36 

€ 36

€ 48 

€ 48 

€ 48 

€ 48 

€ 48 
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moet via vooraf betaling zijn voldaan.
2.  Een strippenkaart voor 20x overblijven via automati-

sche incasso.
3.  Een strippenkaart voor 20x overblijven via contante 

betaling vooraf.
  Een strippenkaart kan per gezin aangeschaft wor-

den. Elke keer als uw kind (eren) gebruik heeft/
hebben gemaakt van de TSO/overblijf wordt deze 
kaart bijgehouden. De strippenkaart blijft de gehele 
schooltijd van uw kind(eren) geldig. Een strippen-
kaart kost dit schooljaar € 45,- voor 20 maal over-
blijven. Dit is € 2,25 euro per dag. U houdt altijd het 
recht om veranderingen schriftelijk aan te geven. 
Wanneer een strippenkaart (bijna) vol is, wordt een 
nieuwe kaart geïncasseerd of krijgt u een brief dat 
u een nieuwe strippenkaart moet komen afrekenen. 

Naschoolse opvang
Het Palet Zuid werkt samen met Kindzijn. De BSO van 
Kindzijn is op het hoofdgebouw van onze school ge-
vestigd. Meer informatie over aanmelden vindt u op     
kindzijn.com 

Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden 
en worden er af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze 
school niet anders. We maken wel onderscheid tussen 
klachten en opmerkingen. Opmerkingen zijn suggesties 
omtrent de kwaliteit van onze activiteiten en vormen 
daarom voor ons een belangrijke bron van informatie. U 
bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken. 
In eerste instantie doet u dit bij degene om wie het 
gaat. Betreft het uw kind of de groep dan kunt u bij de 
leerkracht van uw kind terecht. Mocht dit niet bevredi-
gend zijn dan kunt u bij de directie terecht. Zowel de 
leerkrachten als de directie zullen proberen u zo goed 
mogelijk te begrijpen en te helpen.

Mocht dit allemaal niet tot een oplossing leiden, dan is 
de klachtenregeling van toepassing. U kunt dan met uw 
klacht terecht bij de contactpersoon van onze school. 
Op Het Palet-Zuid is dat  Marlène de Jong. De contact-
persoon is goed op de hoogte van de regels en afspra-
ken die in onze school gelden en kent de instanties die 
bij onze school betrokken zijn.
De contactpersoon is door het bestuur benoemd om 
deze taak in de school uit te voeren en de belangen 
van de klager te behartigen. De contactpersoon is on-
afhankelijk om belangenconflicten te voorkomen en zal 
vertrouwelijk met alle informatie omgaan.
De contactpersoon kan de klager verder helpen bij het 
afhandelen van de klacht, waaronder het schriftelijk 
formuleren van de klacht, en informatie geven over de 
klachtenprocedure.
In een aantal gevallen zal de contactpersoon de klager, 
in overleg en met toestemming van de klager, verwijzen 
naar de vertrouwenspersoon van het bestuur, mevrouw 
Pepita David. De vertrouwenspersoon is net als de 
contactpersoon onafhankelijk en in staat zo nodig te 
bemiddelen of de klager te ondersteunen in de verdere 
klachtenprocedure.
Een schriftelijke klacht kan ingediend worden bij het 
bestuur of de geschillencommissie.
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Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs 
(GCBO). Deze commissies behandelen honderden ge-
schillen, beroepen en klachten per jaar. Ze beschikken 
over veel expertise en hebben oog voor de identiteit 
van de scholen en instellingen. Op de website www.
gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de GCBO, 
de (klachten)procedures, de samenstelling van de com-
missies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
bezoekadres: Raamweg 2, 2596 HL Den Haag 
tel. 070-3861697
(ma. t/m vr. van 9.00-15.00 uur) 
info@gcbo.nl
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Wettelijke meldplicht bij een vermoeden van een ze-
dendelict
Ieder personeelslid, ook de contactpersoon, heeft on-
verwijld een meldplicht aan het bevoegd gezag bij een 
redelijk vermoeden van een zedendelict jegens een 
leerling gepleegd door iemand die met taken ten be-
hoeve van de school belast is.

In zo’n geval geldt de klachtenregeling niet en zal het 
bestuur direct tot maatregelen overgaan. Ouders of ver-
zorgers kunnen dit uiteraard direct kenbaar maken aan 
de directie of het bestuur.
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Fietsen
Bij de school is een beperkte mogelijkheid om fietsen 
neer te zetten in de daarvoor bestemde fietsenrekken. 
Deze mogelijkheid is in de eerste plaats bedoeld voor 
die leerlingen die van veraf komen. Wij verzoeken u dan 
ook om de kinderen die vlakbij de school wonen niet op 
de fiets naar school te laten gaan. Eventuele schade of 
diefstal van fietsen valt buiten de verantwoordelijkheid 
van de school.

Aansprakelijkheid kostbaarheden
Wij adviseren u om uw kind geen kostbare spullen, zo-
als sieraden of een mobiele telefoon etc. mee te laten 
nemen naar school. De school is op geen enkele wijze 
aansprakelijk voor het zoekraken of verlies van deze 
spullen.

Verjaardagen en richtlijnen traktatie
Richtlijnen Traktatie Het vieren van een verjaardag is 
elk jaar weer een belangrijke gebeurtenis voor een kind.
Daar hoort het vieren op school en de bijbehorende 
traktatie natuurlijk bij. Graag laten wij aan de ouders 
over wat zij hun kinderen te trakteren meegeven. Wel is 
het belangrijk om te realiseren dat uw kind onderdeel 
uitmaakt van een klas met daarin een diversiteit aan 
kinderen waar de school regels voor moet stellen. Er 
zijn traktaties waar we als school moeite mee hebben, 
bovendien, kunnen de ouders van de klasgenoten er 
soms ook bezwaar tegen hebben. Daarom willen we als 
school enkele richtlijnen geven voor wat kinderen mee 
mogen nemen. Uitgangspunt hierbij is dat een traktatie 
een bron van vreugde moet blijven en niet een bron 
van ergernis moet worden. Daarnaast hopen we dat 
onze kinderen gezond feest leren vieren!! Richtlijnen 
traktaties; Maak traktaties niet te groot. Vooral in de 
onderbouw is een traktatie al gauw een hele maaltijd. 
De traktatie wordt uitgedeeld en wordt bij het pauze-
hapje opgegeten. Als rekening gehouden wordt met de 
grootte van de traktatie en het moment van uitdelen is 
een hartige traktatie geen probleem (hartige traktaties 
zoals chips, blokjes kaas en worst bevatten veel (verza-
digd) vet en calorieën).Kleine niet-eetbare traktaties zo-
als een grappig potlood, blocnote of stuiterbal kunnen 
ook een leuke traktatie zijn. Wanneer u kiest voor een 
traktatie waarin vlees verwerkt is, denk dan ook aan 
kinderen die vanwege hun geloof geen (varkens) vlees 

eten. Wij hopen van harte dat u zich kunt vinden in deze 
richtlijnen en met ons zorg wil dragen voor een gezonde 
school. Mocht u inspiratie nodig hebben, dan kunt u 
gebruik maken van de traktatie map, waarin leuke sug-
gesties staan om te trakteren. U vindt deze bij de klas 
van uw kind. Traktaties die niet voldoen aan de richtlijn 
worden deels aan de kinderen mee naar huis gegeven.

Het tussendoortje
Gezond eten en drinken is bij ons schoolbeleid!
Wij drinken daarom tijdens de kleine pauze en de TSO 
water, karnemelk of melk. Ook het eten van gezonde 
tussendoortjes staat centraal. Dit houdt concreet in 
dat wij groente en fruit eten tijdens de kleine pauze. 

Petten
Het dragen van petten of andere hoofdbedekking is in 
de klas niet toegestaan.

Leerlingen groep 4 t/m 8 zelfstandig naar school
We vinden het belangrijk om de zelfstandigheid van 
onze leerlingen te vergroten. Daarom vragen wij de kin-
deren van groep 4 t/m 8, zonder hun ouders de school 
in te gaan en afscheid te nemen op het schoolplein. Zo 
kan het ingaan van de school vlot verlopen en kan de 
leerkracht op tijd starten met het programma. Ouders 
van groep 3 mogen wel afscheid nemen in de gang 
waarnaar de kinderen zelfstandig de klas binnengaan. 
Wanneer u dringend iets met de leerkracht wilt bespre-
ken, vragen wij u na schooltijd of via het ouderportaal 
een afspraak te maken of iets te melden. Ook kunt u 
hierin doktersafspraken etc. noteren.

8. Praktische zaken
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