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1 Inleiding

1.1 Voorwoord schoolplan bs 't Palet

Voor u ligt het schoolplan van 2020-2024 van bs 't Palet. 

De inhoud van het schoolplan 2020-2024 is afgestemd op het strategisch beleidsplan van Stichting Scala en de
onderwijskundige thema's die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. De thema's die we onderscheiden
komen overeen met de standaarden die de inspectie hanteert. Tevens beschrijven we het personeelsbeleid met de
ontwikkeling van het personeel. In de notitie ontwikkelgesprekken wordt aangegeven welke middelen we inzetten om
personeel te ontwikkelen naar vakbekwaam (CAO-PO)  en hoe de leerkrachten hun deskundigheid op peil houden en
voortdurend proberen aan te scherpen.  (CAO-PO). Tevens beschrijven we ons financieel beleid. Daarnaast
vermelden we onze kwaliteitszorg, daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer gedetailleerde
beschrijving naar bijlage en afgenomen enquêtes van WMKPO. Dit betekent, dat wij de thema’s beschrijven, jaarlijks
beoordelen en borgen of verbeteren. Jaarlijks stellen we een jaarplan op, de voornemens die opgenomen zijn in het
activiteitenplan. In de evaluatievergaderingen blikken we terug om te bezien of gestelde actiepunten gerealiseerd zijn.
Zo komen we tegemoet aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren. Alle direct betrokkenen, MT - team -
MR, hebben meegedacht en een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het schoolplan, met dank.

Aangezien de school de afgelopen jaren in leerlingenaantal is teruggelopen is het belangrijk om met het team te gaan
onderzoeken hoe we onderscheidend kunnen zijn t.o.v. andere scholen in de kern Vlijmen, om hiermee aantrekkelijk
te worden voor nieuwe ouders. 

De leerlingen van ’t Palet zijn meer praktisch dan theoretisch ingesteld. We kunnen hierop afstemmen door het
bewegend leren, toepassen van buitenlessen, doe-middagen en meer praktijk gerichte lessen aan te bieden. Hierbij
kunnen we gebruik maken van de Scalatheek en het techlab en de expertise van de Overlaat. Daarnaast blijft het van
belang om gericht te blijven kijken naar de opbrengsten. 

Eind november stop ik, Ton Kamp, als directeur van ’t Palet. Mijn opvolger kan samen met het team, de MR en de
oudervereniging, bespreken hoe we ons de komende schoolplanperiode kunnen profileren in Vlijmen e.o.

1.2 Doelen en functie

Ons schoolplan beschrijft – binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van de Stichting Scala - onze missie,
onze visie en kwaliteit en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van kenmerken (fase to plan). Op
basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke
punten, en daarmee op onze actiepunten (fase to check) voor de komende vier jaar. Het schoolplan functioneert
daardoor als een verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders, en als een
planningsdocument. wat willen we wanneer verbeteren, voor de planperiode 2020-2024. Op basis van onze lijst met
actiepunten stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan via de voornemens in het activiteitenplan op. In de planning
van het volgende schooljaar zullen we steeds terugblikken of de gestelde actiepunten van het afgeronde schooljaar
gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren, evalueren en opnieuw
plannen.

1.3 Procedures

Ons schoolplan is opgesteld door de directeur en vervolgens getoetst door het managementteam van de school en ter
goedkeuring voorgelegd aan het team en aan de medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over
de missie en visie van de school en een bijdrage geleverd aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende
vier jaar. De betrokken directeur gaat eind november met pensioen en zal zorgen voor een juiste overdracht naar zijn
opvolger.

In de planperiode 2020-2024  bespreken we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan. Daarnaast stellen we aan
het einde van ieder schooljaar het jaarplan voor het komend jaar samen vast  Ieder schooljaar kijken we 2x per jaar 
met het team ook terug naar de voorbije periode. We checken of we onze actiepunten in voldoende mate gerealiseerd
hebben en/of we eventueel moeten bijsturen. Zo dragen we zorg voor een cyclische evaluatie van de thema’s, zoals
beschreven in dit schoolplan.
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1.4 Verwijzingen

Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer
gedetailleerde beschrijving naar bijlagen. De bijlagen zijn opgenomen in de paragrafen waar ze aan gerelateerd zijn
en hebben we verzameld in een overzichtslijst als bijlage bij het schoolplan. Sommige bijlagen sluiten aan bij
meerdere hoofdstukken uit dit schoolplan, omdat er meerdere aspecten in aan bod komen.

1.5 Aandachtspunten Inleiding

Aandachtspunt Prioriteit

Terugloop leerlingaantal hoog

Groepsdoorbrekend werken gemiddeld

Werkgroepen onderwijsinhoudelijk gemiddeld

Buitenlessen en -activiteiten gemiddeld

Snappet hoog

Leesonderwijs gemiddeld

Wereldorientatie gemiddeld

Ontwikkeling Kindcentrum gemiddeld

Continurooster hoog

Gesprekkencyclus gemiddeld

Inrichting openbare speelplaats gemiddeld

Beeldbegeleiding hoog

Doe middagen gemiddeld

Bewegend leren hoog

Plus in de klas gemiddeld

Robotisering in het onderwijs gemiddeld

Nieuwe taalmethode gemiddeld
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2 Schoolbeschrijving

2.1 Schoolgegevens

Gegevens van de stichting  

Naam stichting: Stichting Scala

Directeur-bestuurder: Dhr. H. van der Pas

Adres + nr.: Kerkstraat 35

Postcode + plaats: 5154 AN Elshout

Telefoonnummer: 0416-320264

E-mail adres: info@scalascholen.nl (mailto:info@scalascholen.nl)

Website adres: www.scalascholen.nl (http://www.scalascholen.nl)

Gegevens van de school  

Naam school: RK bs 't Palet

Directeur: Dhr. Ton Kamp (tot 27-11-2020)

Adres + nr.: Jan Steenstraat 2a

Postcode + plaats: 5251 NG Vlijmen

Telefoonnummer: 073-5130514

E-mail adres: info@paletvlijmen.nl (mailto:info@paletvlijmen.nl)

Website adres: www.paletvlijmen.nl (http://www.paletvlijmen.nl)

2.2 Kenmerken van het personeel

De directie van de school bestaat uit de directeur en een MT. Het MT (managementteam) wordt gevormd door de
directeur, 2 bouwcoördinatoren en de IB-er.  

Het team bestaat uit:

01 directeur
03 bouwcoördinatoren
04 voltijd groepsleerkrachten
13 deeltijd groepsleerkrachten
01 vakleerkracht bewegingsonderwijs
01 intern begeleider
01 onderwijsassistent
01 klasse-assistente

Van de 17 medewerkers zijn er 15 vrouw en 2 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand
van zaken per 01-08-2020).
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Per 1-9-2015 Dir OP OOP

Ouder dan 60 jaar  1  3 1 

Tussen 50 en 60 jaar  2

Tussen 40 en 50 jaar 1  

Tussen 30 en 40 jaar 7  1

Tussen 20 en 30 jaar 1

Jonger dan 20 jaar    

Totaal 1 14 2

Zoals je ziet heeft onze school een mengeling van ouder en jonger personeel met een piek van tussen de 30 en 40
jaar. Inmiddels hebben we geen startende leerkrachten meer. 

2.3 Kenmerken van de leerlingen

Onze school wordt bezocht door ongeveer 150 leerlingen. Onze schoolweging, bepaald door het CBS, is 34,3 Dit is
een redelijk hoge schoolweging vergeleken met collega Scala scholen. De laatste jaren zien we een toename van
kinderen die met extra zorg binnen komen, met name op het gebied van de taalontwikkeling. Op grond van de
kenmerken van de leerlingen constateren we de volgende algemene aandachtspunten:     

1.  extra aandacht voor taal- en begrijpend leesonderwijs      
2.  extra aandacht voor gedragsregulering    
3.  extra aandacht voor zelfstandig werken en concentratie
4.  extra zorg voor problemen in de huiselijke sfeer

2.4 Kenmerken van de ouders

Onze school staat in een oudere wijk met veel sociale huurwoningen. Het opleidingsniveau van de ouders is ons
bekend (via intakegesprekken). De kengetallen laten zien, dat onze school te maken heeft met een groot gedeelte
lager opgeleide ouders. Een deel van de ouders vindt het moeilijk om kinderen thuis te begeleiden in hun
onderwijsinhoudelijke ontwikkeling. In de voorbije Corona-periode kwam dit sterk naar voren. Een belangrijk kenmerk
van de ouders is het aantal leerlingen met gescheiden ouders, waarbij de contacten over de kinderen en met elkaar
erg onder druk staan. Daarnaast leeft een aantal gezinnen onder of rond de armoedegrens. Dat heeft haar weerslag
op de mogelijkheden die kinderen van thuis mee krijgen. Een deel van de ouders doen beroep op instanties als de
gemeente, de voedselbank en stichting Leergeld. 

2.5 Sterkte-zwakteanalyse

In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en
bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We houden daarmee
nadrukkelijk rekening in ons beleid en onze beleidskeuzen.
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STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Gedreven en enthousiast team Ouderbetrokkenheid op onderwijsinhoudelijk gebied
beperkt

Eindscores de afgelopen jaren boven de door de
inspectie vastgestelde norm

Een aantal ouders zit onder of rond de armoedegrens,
waardoor kinderen minder kunnen participeren in sport-
en cultuurverenigingen.

Een heldere structuur uitgewerkt in het jaarlijkse 
activiteitenplan.

Veel kinderen hebben een straatcultuur, zijn erg fysiek
ingesteld.

Qua leeftijdsopbouw een gemengd team. Ervaren
leerkrachten en wat jongere leerkrachten, die overigens
inmiddels ook behoorlijk wat ervaring hebben
opgebouwd.

Veel kinderen met een korte concentratieboog.

Veel extra ondersteuning voor de kinderen aanwezig Veel zorg in de huiselijke sfeer

Inrichting Voorportaal met extra taalondersteuning voor
kinderen met een taalachterstand

Leermotivatie van de kinderen is gering

Taalonderwijs via het Voorportaal voor ouders met een
taalachterstand door een docent van het KW 1 college.

Keuzes maken met het team

Relatief jong gebouw met ruim opgezette
verkeersruimten en eigen gymzaal in het gebouw

Goede samenwerking met buurthuis de Mand, waardoor
we van elkaar faciliteiten en expertise gebruik maken.

Ib-er met opleiding orthopedagogiek  

IB-er/leerkracht deskundig met bewegend leren en
opleiding pedagogiek

 

Leerkracht NLP geschoold.  

Vakleerkracht voor de gymlessen 2x per week  

Leerkracht met veel ervaring vanuit het Voortgezet
Speciaal Onderwijs. Deze leerkracht volgt momenteel de
master EN opleiding

  

Basisschool 't Palet

Schoolplan 2020-2024 10



KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

Veel expertise zowel intern als extern Terugloop leerlingen aantal

Noodzaak tot verandering is nodig vanwege terugloop
leerlingenaantal.

Vandalisme rondom de school

Nieuwe medewerkers omdat enkele collega's de
komende jaren met pensioen gaat.

Openbare speelplaats waardoor nieuwe ouders afhaken
vanwege de onveilige uitstraling

Aanschaf nieuwe methodes, aanvankelijk, voortgezet en
begrijpend lezen en wereldorientatie, waardoor het
onderwijs hierin afgestemd wordt op de
onderwijskundige behoeften van de kinderen. 

Slecht imago van de school vanuit het verleden,
waardoor ouders hun kind niet willen plaatsen vanwege
negatieve indruk van de populatie.

Beeldbegeleiding waardoor leerkrachten beter
reflecteren op hun eigen gedrag, met name gericht op de
instructiemomenten.

 Nauwelijks invallers beschikbaar

Collegiale consultatie waardoor leraren vanuit de
dagelijkse praktijk leren van elkaar en van derden.

Ervaren collega's gaan komende jaar/jaren met
pensioen.

Steeds meer leerkrachten hebben extra expertise die we
van binnenuit de organisatie kunnen inzetten

Grenzen aan passend onderwijs

 Werkdruk doordat de school kleiner wordt en de taken
met minder collega's uitgevoerd moeten worden.

 Een aantal kinderen heeft thuis geen PC of laptop

 Terugloop mannelijke leerkrachten.

2.6 Risico's

In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal risico's wat betreft de
ontwikkeling van de school, het personeel en de leerlingen.

School :
In de kern Vlijmen is een aantal (grote) nieuwbouwwijken, waardoor jonge gezinnen die in Vlijmen er voor
kiezen om daar te gaan wonen. Tevens verhuizen gezinnen vanuit de Vliedberg, de wijk rondom de school,
naar deze nieuwbouwprojecten. 
De openbare speelplaats oogt onveilig. Er is geen mogelijkheid voor vergroening. 
Het vandalisme rondom de MFA blijft een aandachtspunt ondanks alle inspanningen van de gebruikers en de
wijkagent.
We constateren zowel een terugloop van kinderen op school als bij de kinderopvang en PSZ, waardoor er
leegstand in het gebouw ontstaat. Dit heeft een negatieve invloed op de sfeer in het gebouw. 
De tussenopbrengsten staan onder druk. Tot nu toe hebben we deze in de bovenbouw redelijk kunnen
repareren. Het risico is aanwezig dat we de komende jaren de vereiste norm van de eindtoets niet halen.

Personeel : 
Door de terugloop van het aantal leerlingen wordt de druk op alle taken voor het personeel groter.  
Doordat het team kleiner wordt, leveren we ook in op specifieke kwaliteiten van vertrekkende medewerkers.

Leerlingen :
Er stromen steeds meer kinderen in met een laag niveau en een zwakke taalontwikkeling. 
Het aantal gezinnen met een zorgelijke thuissituatie.
Het aantal kinderen met een beperkte leermotivatie, concentratie en gedragsproblematiek.

  

Risicoanalyse
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I M P A C T

K 
A 
N 
S

Verwaarloosbaar (1) Minimaal (2) Gemiddeld (3) Maximaal (4) Catastrofaal (5)

Zeer klein (1) Laag Laag Laag Midden Midden

Klein (2) Laag Laag Midden Midden Midden

Middel (3) Laag Midden Midden Midden Hoog

Groot (4) Midden Midden Midden Hoog Hoog

Zeer groot (5) Midden Midden Hoog Hoog Hoog

Risicoanalyse Onderwijskundig beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

niveau Groot (4) Maximaal (4)
Hoog

Maatregel:

Risicoanalyse Personeelsbeleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Inkrimping Middel (3) Minimaal (2)
Midden

Maatregel:

Risicoanalyse Organisatorisch beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

taakverdeling Middel (3) Gemiddeld (3)
Midden

Maatregel:

Risicoanalyse Financieel/materieel beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Minder budget Groot (4) Minimaal (2)
Midden

Maatregel:

Risicoanalyse Kwaliteitsbeleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Extra zorg Middel (3) Gemiddeld (3)
Midden

Maatregel:

2.7 Landelijke ontwikkelingen

Als basisschool volgen we de landelijke ontwikkelingen

1. Veel aandacht voor passend onderwijs
2. Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerlingen
3. Ouders als partners van de school
4. Aandacht voor 21st century skills: accent op vaardigheden (brede ontwikkeling)
5. Steeds uitbreiding van Inzet ICT in het lesprogramma
6. De rol van de leraar komt steeds centraler te staan
7. Scholing en benutting van de professionele ruimte door de leraren
8. Ontwikkelingen ten aanzien van de verantwoording van kengetallen (Venster PO, Scholen op de kaart)
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9. Aandacht voor wetenschap en technologie
10. Eisen en verwachtingen vanuit de oudergroep nemen toe.
11. Hoe ziet de toekomst eruit vanwege de Corona-periode waar we op dit moment in zitten.

2.8 Doelen voor de schoolplanperiode

Doelen voor de schoolplanperiode :

Schooljaar 2020-2021:
Bespreken hoe we in de toekomst in ons aanbod en profilering onderscheidend kunnen zijn t.o.v. de overige
scholen in de kern Vlijmen, zodat we aantrekkelijk worden voor nieuwe ouders.
Oriëntatie op nieuwe methode en methodieken leesonderwijs
Keuze nieuwe methode Wereldoriëntatie 
Implementatie methode Snappet 
Opstarten groepsdoorbrekend werken met rekenen/spelling, doe-middagen en  specifiek in de onderbouw
wisselwerken .
Borgen methode beeldbegeleiding 
Opstarten ontwikkelgesprekken cyclus met daarin voorbereiding van de 360 graden feedback gesprekken. 
Buitenlessen.
Integreren bewegend leren in het dagelijkse programma
Intensiveren contacten met voorschoolse instanties over inhoudelijke inrichting Kindcentrum en de onderlinge
samenwerking hierin.
Uitbreiding van de doe-middagen waardoor kinderen meer praktisch bezig zijn.

Schooljaar 2021-2022:
Invoeren nieuwe methode Wereldoriëntatie
Aanschaf nieuwe methode lezen of toepassen nieuwe methodiek lezen 
Voeren 360 graden feedbackgesprekken 
Verder uitbouwen groepsdoorbrekend werken en wissel werken 
Uitbreiden buitenlessen. 
Borgen van concrete afspraken over meer inhoudelijke samenwerking met voorschoolse instanties. 
Overleg met gemeente over de inrichting van de (openbare) speelplaats 
Verdere implementatie Snappet 
Plus in de klas 
Acties en/of activiteiten ontwikkelen m.b.t. aantrekken van nieuwe leerlingen

Schooljaar 2022-2023:
Implementatie nieuwe lijn leesonderwijs
Oriëntatie op nieuwe taalmethode 
Aanschaf nieuwe materialen onderbouw 
Robotisering in het onderwijs 
Borgen bewegend leren, buitenlessen en groepsdoorbrekend werken

Schooljaar 2023-2024:
Aanschaf nieuwe taalmethode
Overige activiteiten zijn afhankelijk van de ontwikkelingen van de voorgaande schooljaren.
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3 Grote ontwikkeldoelen

3.1 Grote ontwikkeldoelen

De (grote) ontwikkeldoelen zijn opgenomen in de doelen voor de schoolplanperiode, zoals vermeld in het
vorige hoofdstuk van de schoolbeschrijving.

Daarnaast zijn deze ook opgenomen in de Plan van Aanpak van de onderwijsinhoudelijke werkgroepen. Deze
plannen zijn vermeld in het hoofdstuk   "het onderwijskundig beleid".

High lights :

Om de terugloop van het leerlingenaantal om te zetten naar groei is het belangrijk om met elkaar te bespreken
hoe we ons in de kern Vlijmen kunnen onderscheiden t.o.v. de overige scholen.                                                 
              Aangezien de kinderen meer praktisch dan theoretisch zijn ingesteld kunnen we Inzetten op het
praktisch handelen middels doe-middagen - buitenlessen - bewegend leren - technieklessen - uitwisseling in
overleg met Overlaat over de inzet van het techlab zowel op de Overlaat als op de eigen school.
 Integratie 21e century skills via wereldoriëntatie. 
Borging en verdieping in Snappet 
Nieuwe insteek leesonderwijs 
Invulling kindcentrum samen met Mikz. 
Verdere uitwerking van het groepsdoorbrekend werken bij rekenen naar andere vakgebieden zoals spelling.  
Groepsdoorbrekend werken in de onderbouw vanuit het wisselwerken. 
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4 Onderwijskundig beleid

4.1 De missie van de school

Missie :
Onze missie is goed onderwijs verzorgen in een uitdagende, goed gestructureerde en veilige omgeving waarin de
kinderen zich optimaal ontwikkelen, zodat ze na de basisschool met zelfvertrouwen kunnen functioneren in de zich
snel ontwikkelende maatschappij. 
Onze hieruit afgeleide visie is verankerd in vijf kernwaarden, die de basis vormen van ons onderwijsconcept en het
pedagogisch klimaat. 

2.2 Kernwaarden (zie poster pagina 4)
1) Sociaal: hierin onderscheiden we de werksfeer waarin eigenaar zijn van je eigen ontwikkeling en het
samenwerkend leren een grote rol spelen. Daarnaast vinden we de sociale sfeer belangrijk, waarin respect,
veiligheid, saamhorigheid en ouderbetrokkenheid belangrijke pijlers zijn.

2) Gericht op ontwikkeling: dit geldt zowel op het niveau van de kinderen, ouders en het team. We zetten bij alle
geledingen in op het zelfverantwoordelijk leren als individu en als groep. 

3) Partnerschap: in nauwe samenwerking met de ouders en maatschappelijke instanties delen we de
verantwoordelijkheid voor de onderwijskundige en sociaal-emotionele  ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast gaan
we voor een goede samenwerking tussen kinderen en leerkrachten, leerkrachten onderling en leerkrachten en het
managementteam van de school. 

4) Maatwerk: ons handelen stemmen we af op de individuele behoeftes van de kinderen, zodat ieder kind zich met het
eigen talent optimaal ontwikkelt. 

5) Verbinding: een duidelijke, transparante en respectvolle communicatie tussen kinderen, teamleden, management,
ouders en instanties vormt de basis van ons handelen. 

Parels:
Ervaren, gedreven en enthousiast team
Inrichting Voorportaal
Expertise bewegend leren in de school
Diverse collega's met specifieke opleidingen en kwaliteiten
Directe 6-fase instructiemodel
MFA met veel facilitaire mogelijkheden en nauwe contacten met ketenpartners

4.2 De visies van de school
Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons dagelijkse werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel
beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang vinden we: oog hebben voor het individu, een
open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische
aspecten zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.
Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
onderwijs op maat geven: differentiëren
gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen via het 6-fasenmodel
kinderen zelfstandig (samen) laten werken

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren
te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen kunnen de lesstof op een eigen manier verwerken. Dat kan zijn
door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig
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aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie
aan de instructietafel. Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur
opgezet en wordt groepsdoorbrekend werken toegepast.

Visie 21e century skills

Wij geven leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden mee waardoor ze optimaal kunnen functioneren in
de 21e  eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat
kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om
kenniscreatie en –constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale
middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren
een steeds centralere plek speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht
aandacht besteden aan de 21st century skills:

Samenwerking en communicatie
Kennisconstructie
ICT gebruik
Probleemoplossend denken en creativiteit
Planmatig werken

De gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft grote gevolgen voor de deskundigheid van de leraren,
voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en
klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de
leerling en de rol van de ouders/verzorgers.

De 21e century skills komen in de nieuwe methodieken van Wereldoriëntatie uitgebreid en geïntegreerd aan bod,
waardoor we deze vaardigheden niet apart aan hoeven te bieden.

Bijlagen

1. ICT beleidsplan 2018-2022

4.3 Levensbeschouwelijke identiteit

Visie op identiteit

Onze school is katholiek, derhalve een bijzondere basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is
verweven in het onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan
overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd
kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.

Met betrekking tot identiteit worden we begeleid door de district catecheet drs. Bill Banning. Hij stelt samen met de
directeur een jaarplan op waarin zijn ondersteuning is uitgewerkt. zie bijlage jaarplan catechese 

De begeleiding geldt met name voor het geven van gastlessen en bijdragen bij de religieuze feesten, zoals Kerstmis
en Pasen. Daarnaast ondersteunt hij het team bij rouwverwerking, bijvoorbeeld bij het overlijden van een collega, een
ouder of een leerling van de school.

Daarnaast onderhouden we contacten met de pastoor van de plaatselijke parochie. Jaarlijks bezoekt hij enkele keren
de groepen vanwege de communie en het vormsel. 

We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met
de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden
het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en
visie van anderen. In relatie met de leerlingenpopulatie besteedt de school aandacht aan specifieke feesten die
gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing. De belangrijkste kenmerken (en eigen
kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

We besteden aandacht aan levensbeschouwing bij andere vakken (integraal)
We besteden expliciet aandacht aan geestelijke stromingen  
We besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent ligt op omgaan met
jezelf, de ander en de omgeving).  
We besteden gericht aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie  
Op school besteden we structureel aandacht aan religieuze feesten 
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Kwaliteitsindicatoren

1. We besteden aandacht aan levensbeschouwing bij andere vakken (integraal) We besteden expliciet aandacht
aan geestelijke stromingen We besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het
accent ligt op omgaan met jezelf, de ander en de omgeving). We besteden gericht aandacht aan actief
burgerschap en sociale cohesie Op school besteden we aandacht structureel aandacht aan religieuze feesten

Bijlagen

1. Burgerschapsvorming
2. Jaarplan Catechese 2020-2021

4.4 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor
zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen, dichtbij en verder weg.
De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps- en leerlingbespreking besproken 
met leerkracht en IB-er. In deze gesprekken worden ook aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling
besproken. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan maatschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen via de geïntegreerde WO-methode
Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, de Kanjertraining. 
Onze school beschikt over een LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling 

4.5 Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Visie :

Onze visie luidt dat leerlingen opgroeien in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Wij vinden het van
belang om de leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de
samenleving. Kennis is van belang, maar wij vinden het ook belangrijk, dat onze leerlingen op een bewuste manier in
het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school
leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij geven leerlingen brede
kennis van en verantwoordelijkheidsbesef mee voor de samenleving. Bijgevoegd het visiedocument
burgerschapsvorming op bs. 't Palet

Kwaliteitsindicatoren :

We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden
en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving.
Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen.
Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden 
We voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn op de samenleving
en die gericht zijn op samenwerking. 
We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect hebben voor andere
opvattingen en overtuigingen (religies). 
We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het
leven.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

basiskwaliteit 2019 - OR2: Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] 3,55

Bijlagen

1. Visiestuk Burgerschapsvorming

4.6 Leerstofaanbod
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Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een
passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is
evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het
vervolgonderwijs. Onze school biedt een onderwijsaanbod aan dat past bij de wettelijke voorschriften. 

De belangrijkste kenmerken van onze school zijn:

Ons aanbod is dekkend voor de kerndoelen
Ons aanbod omvat de referentieniveaus taal en rekenen 
Ons aanbod richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling 
Ons aanbod richt zich op actief burgerschap 
Ons aanbod past bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie 
Ons aanbod bereidt de leerlingen goed voor op het vervolgonderwijs 

4.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Onze school biedt, zie onderstaande tabel, de volgende vakken aan en gebruikt daarbij de beschreven methodes en
toetsen. Gelet op de kerndoelen, werken we met methodes die dekkend zijn voor de kerndoelen. We gebruiken de
methodes integraal, maar vullen en schrappen waar we dat nodig vinden. Ons uitgangspunt is, dat we de kerndoelen
en de referentieniveaus realiseren door het gebruik van onderstaande methodes en gevalideerde toetsen (Cito).
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Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen

Taal Taalverhaal.nu Cito-toetsen Taal voor
kleuters 

 

 Cito-toetsen DMT 
groep 3 t/m 8

  Iep-eindtoets  

Technisch lezen Veilig leren lezen Cito-DMT/AVI  

  Protocol Leesproblemen -
Dyslexie

 

Begrijpend lezen Grip op Lezen Cito-toetsen Begrijpend lezen wordt
vervangen 

  Iep eindtoets  

Spelling Taalverhaal.nu Cito-toetsen Spelling  

  Iep eindtoets  

Schrijven Pennenstreken   

Engels Take it Easy Methode-gebonden toetsen

Rekenen Snappet Cito-toetsen Rekenen en
Wiskunde

 

 Rekenen  Met Sprongen Vooruit   

  Cito-toetsen Rekenen voor
kleuters 

 

 Algemeen  Iep eindtoets  

Geschiedenis Brandaan Methode-gebonden toetsen wordt
vervangen 

Aardrijkskunde Meander Methode-gebonden toetsen wordt
vervangen

Natuuronderwijs Naut Methode-gebonden toetsen wordt
vervangen 

Wetenschap & Techniek Aanbod Scalatheek en bedrijfsleven
Heusden

 

Verkeer Methode met krantjes en werkboeken
VVN

Methodegebonden toetsen  

Tekenen Uit de kunst / internet 
Laat maar zien

  

Handvaardigheid Uit de kunst / internet 
Laat maar zien

  

Muziek Eigen methode   

Drama Drama Online   

Bewegingsonderwijs Eigen lessen beweegteam Scala   

Sociaal-emotionele
ontwikkeling 

Kanjertraining met Kanvas   
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Beoordeling

De ambities worden een keer per twee jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Quickscan 2019 - Aanbod 3,38

Quickscan 2019 - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,2

Quickscan 2019 - Afstemming 3,57

Quickscan 2019 - Didactisch Handelen 3,59

Quickscan 2019 - Kwaliteitszorg 3,59

Quickscan 2019 - Leertijd 3,49

Quickscan 2019 - Opbrengsten 3,54

Quickscan 2019 - Pedagogisch Handelen 3,78

Quickscan 2019 - Schoolklimaat 3,44

Quickscan 2019 - Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten) 3,71

Bijlagen

1. Toetskalender 2020-2021

4.8 Taalleesonderwijs

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt –op basis van de leerlingenpopulatie- veel aandacht in ons curriculum. We
leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de
wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere
vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij
de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. Taalachterstanden pakken wij aan vanaf het allereerste
begin. Daartoe hebben we contact met voorschoolse voorzieningen. Op basis van informatie kunnen de leraren direct
aan de slag met kinderen met een taalachterstand. Daar waar nodig, als de LOVS-gegevens daar aanleiding voor
geven, zetten we extra taal(lees)onderwijs op het rooster. Groepen, subgroepen of leerlingen die uitvallen bij
taal(les)onderwijs krijgen te maken met een intensiever taalaanbod, meer instructie en meer oefening
(automatiseren). We werken in de onderbouw met het programma Bouw en het Voorportaal, waardoor er voor de
taalzwakke kinderen een extra aanbod is. Via het Voorportaal krijgen de taalzwakke ouders een extra aanbod in de
vorm van een dagdeel taalles van een docent van het Koning Willem 1 college.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Onze school hanteert het programma Bouw voor de risicoleerlingen in de groepen 2 t/m 4
In de groepen 5 t/m 8 werken we met Ralfi lezen 
Dagelijks starten we met een kwartier lezen door alle kinderen in alle groepen. 
De leraren besteden meer tijd aan taal- en woordenschatonderwijs dan de gemiddelde school  
We hebben normen vastgesteld voor de diverse onderdelen van taal 
De school geeft technisch lezen in t/m groep 6 
De onderwijsassistent zetten we in op taal/leesonderwijs aan kleine groepjes leerlingen. 

4.9 Plan van Aanpak Taal

Werkgroep Taal  2020-2021 e.v.
Plan van aanpak
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Leden werkgroep:
Anouk van Hout en Dionne van Beem

Algemene doel werkgroep :
Borgen en evalueren taalmethode . Dit doen we minimaal 2x per schooljaar, namelijk eind januari en eind juni. De
evaluatie en conclusies die daaruit voortvloeien verwerken we in de plannen, zodat het een levend document blijft.
Hiermede borgen we de PDCA-methodiek.

Aantal uur voor werkgroep volgens taakbeleid : 10 uur per persoon 

Plan van aanpak:
Wat wil je met de werkgroep gaan bereiken dit schooljaar en hoe ga je dat vormgeven? (tijdspad)

• Enquête uitzetten over eventuele knelpunten in de methode (evalueren op studiedag 4 dec).
• Plan van aanpak verder uitwerken: Kijken wat haalbaar is dit schooljaar vanwege  implementatie methodes rekenen,
Blits, W.O. en technisch en begrijpend lezen.
• Inventariseren welke activiteiten er per leerjaar buiten de methode om gedaan worden
• Bewegend leren combineren met de methodes taal en spelling. Map voor aanleggen per vakgebied. Delen in
vergaderingen.
Data bijeenkomsten werkgroep:   
In overleg op enkele vrijdagen. o.a. 6 november, hierna doorplannen.

Acties tot nu toe en komende acties::
De afgelopen acties zijn voornamelijk gesprekken geweest met bovenbouwcollega’s na schooltijd en in
wandelgangen. Van daaruit al noodoplossingen bedacht en gemaakt voor eventuele knelpunten.
De behoefte is er om dit meer gezamenlijkheid te doen, zodat er een duidelijkere afstemming onderling is.
Komende acties bij plan van aanpak: zie hierboven.  

Wie of welke ondersteuning / afstemming heb je nodig en wanneer?
(bijv.: schoolleider / IB-er / BC / andere interne of externe personen)
Teamleden van groep 4 t/m 8 (die werken met de methode)
Datum evaluatiemoment(en) / terugkoppeling naar team:  
Studiedag 4 december evaluatie enquête knelpunten en verdere acties.
Eventueel bijlagen: verwijs naar eventuele bijlagen die in de map van de werkgroep staan. Op dit moment nog niet
van toepassing.
 
Overige opmerkingen: 
We willen hier graag aan werken. Echter door de implementaties van de vele andere methodes zien we dat er minder
ruimte hier prioriteit van te maken.

Vraag aan directie : Hoe kunnen wij dit oppakken met het team zonder dat het voor het team werkdruk verhogend
werkt (want dan is er geen draagvlak)?
Antwoord : Signalen vanuit het team worden door de werkgroep opgepakt. We plannen enkele overleg momenten op
de reguliere studiedagen, waarbij de werkgroep laat zien wat ze met de signalen gedaan hebben.
Fijn als werkgroepleden dezelfde werkdagen hebben, i.v.m. afspraken en overleg.
In geval van deze werkgroep is dat de vrijdag.

Schooljaar 2021-2022 :
Acties:
1) Minimaal 4x in het schooljaar stand van zaken, knelpunten en vragen, bespreken in het teamoverleg. 
2) Data agenderen in het vergaderrooster en opnemen in het activiteitenplan.
 3) Werkgroepleden zijn actief in het signaleren en agenderen van hetgeen formeel en/of informeel besproken wordt
over het vak taal.
4) Daarnaast geven de werkgroepleden input vanuit de literatuur over (wetenschappelijk) onderzoek over het
taalonderwijs.
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5) Bevindingen worden gedeeld in het clusteroverleg door Ib-er en/of directie.

Schooljaar 2022-2023: zie actiepunten schooljaar 2021-2022
Eventueel bijstellen acties n.a.v. evaluaties en afspraken in voorgaande schooljaar.

Schooljaar 2023-2024 : 
De methode taal is einde van dit schooljaar afgeschreven en er ontstaat dan financiële ruimte om in schooljaar 2024-
2025 met een nieuwe methode te gaan werken. Dit schooljaar dient er dan een keuzetraject uitgezet te worden,
waarin verkennen van de wensen, voorlichting over en uitproberen van nieuwe methoden of methodieken opgenomen
is.
Waarborgen dat in het vergaderrooster in het activiteitenplan daarvoor voldoende ruimte gecreëerd wordt.

Schooljaar 2024-2025 : Implementatie nieuwe taalmethode.

4.10 Plan van Aanpak Lezen

Werkgroep Lezen 2020-2021 e.v.

Leden werkgroep: Tamara en Mirrin 

Algemene doel werkgroep: Het verkennen van een nieuwe werkwijze voor technisch en begrijpend lezen. Al dan niet
met of zonder nieuwe methode.
.
Aantal uur voor werkgroep volgens taakbeleid: 10 uur per persoon 

Evaluatie en conclusies : Minimaal 2x per schooljaar evalueren we de plannen van aanpak met het team. Dat is eind
januari en eind juni. Op basis van de evaluatie en de conclusies die hieruit voortvloeien wordt het plan van aanpak
aangepast. Op deze manier blijft het een levend document en komt het tegemoet aan het PDCA-model.

Plan van aanpak:
Wat wil je met de werkgroep gaan bereiken dit schooljaar en hoe ga je dat vormgeven? (tijdspad)
We willen dit jaar in ieder geval beslissen op welke manier we gaan werken met technisch- en begrijpend lezen met
ingang van het nieuwe schooljaar. 2021-2022.
Dit is mede afhankelijk van de keuze die we gaan maken voor een methode van wereldoriëntatie.
.
Data bijeenkomsten werkgroep:  
Vrijdag 9 oktober
Maandag 16 november
Overige data worden nog gepland.

Acties tot nu toe en komende acties::
Vorig schooljaar hebben we de kleurenmethode geïntroduceerd. Deze methode helpt leerlingen om met een kritische
blik belangrijke woorden te markeren in een tekst.
Ook hebben we vorig jaar een zichtzending van Atlantis Delubas laten komen en ingekeken, maar vanwege Corona
niet echt gebruikt.
We vonden de methode niet echt vernieuwend.
Mirrin is aanwezig geweest bij een inspiratiebijeenkomst o.l.v. Ivonne van Eerd van het CED over geïntegreerd lezen
georganiseerd vanuit het clusteroverleg.
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Op de laatste studiedag hebben we informatie gehad over geïntegreerd lezen en LIST. van Marie-Jose de Ridder.

Wie of welke ondersteuning / afstemming heb je nodig en wanneer?
(bijv.: schoolleider / IB-er / BC / andere interne of externe personen)
We zoeken contact met bs. de Dromenvanger over geïntegreerd lezen. Zij zetten List in bij de kleutergroepen. We
willen graag weten hoe het bevalt en wat hun ervaringen zijn.
Ook willen we weten of zij nog gebruik maken van een methode zoals Nieuwsbegrip. Hoe zetten zij die in?
Wat doen ze aan studievaardigheden? Gebruiken zij hiervoor een methode? (Blits?)

Tijdspad :
Bezoek bs De Dromenvanger in december 2020 
.Datum evaluatiemoment(en) / terugkoppeling naar team: Studiedag van maandag 1 februari 2021.
Overige overlegmomenten plannen we op 1 februari 2021
Doel is dat we einde schooljaar 2020-2021 een concreet plan hebben voor lezen, zodat we  in schooljaar 2021-2022
kunnen starten met de nieuwe methode c.q. methodiek.

Schooljaar 2021-2022 : Implementatie nieuwe methode leesmethode of leesmethodiek. 
Acties: 
1) Minimaal 4x in het schooljaar stand van zaken, knelpunten en vragen, bespreken in het teamoverleg. Dit kan met
ondersteuning vanuit de uitgeverij van de methode of de schoolleverancier Rolf. 
2) Data agenderen in het vergaderrooster en opnemen in het activiteitenplan.     3) Werkgroepleden zijn actief in het
signaleren en agenderen van hetgeen formeel en/of informeel besproken wordt over het vak lezen. 
4) Daarnaast geven de werkgroepleden input vanuit de literatuur over (wetenschappelijk) onderzoek over het
leesonderwijs.
5) Bevindingen worden gedeeld in het clusteroverleg door Ib-er en/of directie.

Schooljaar 2022-2023: zie actiepunten schooljaar 2021-2022
Eventueel bijstellen acties n.a.v. evaluaties en afspraken in voorgaande schooljaar.

Schooljaar 2023-2024: zie actiepunten schooljaar 2021-2022
Eventueel bijstellen acties n.a.v. evaluaties en afspraken in voorgaande schooljaar.

4.11 Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde is een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en
wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is
geworden, en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale
sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). We gebruiken een adaptieve rekenmethode, Snappet,  en de
Cito-toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. De belangrijkste kenmerken (en eigen
kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

We werken met het adaptieve programma van Snappet.
Per les besteden we aandacht aan een doel om op die manier het overzichtelijk te houden voor de kinderen
met rekenproblemen. 
We hanteren Met Sprongen Vooruit als aanvulling op de methode. Deze wordt in alle groepen ingezet voor het
handelend rekenen. 
De roosters van groep t/m groep 8 zijn qua rekentijden op elkaar afgestemd waardoor we groepsdoorbrekend
kunnen werken.  
Per groep hebben we normen voor de Cito-toetsen vastgesteld
De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek (ze zijn op de
hoogte van de nieuwste inzichten) . Hiervoor hebben we een nascholing gehad van het CED,

4.12 Plan van aanpak Rekenen
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Werkgroep Rekenen Palet 2020-2021 e.v.
Plan van aanpak

Leden werkgroep : Marieke v/d/ Sande, Anouk van Hout , Karin Rombouts
Algemene doel werkgroep: Als werkgroep rekenen zorgen wij ervoor dat de methodes en materialen waarvoor wij als
team hebben gekozen op een goede manier ingezet (kunnen) worden. Daarnaast zorgen wij ervoor dat afspraken die
gemaakt zijn m.b.t. rekenen worden vastgelegd en worden geborgd.
.
Aantal uur voor werkgroep volgens taakbeleid : : 10 uur per persoon per schooljaar

Evaluaties en conclusies: Minimaal 2x per schooljaar, eind januari en eind juni evalueren we de plannen. Op basis
van de evaluatie en conclusies stellen we de plannen van aanpak bij, waardoor een levend document blijft. Hiermee
borgen we het PDCA-principe.

Plan van aanpak:
Wat wil je met de werkgroep gaan bereiken dit schooljaar en hoe ga je dat vormgeven? (tijdspad)

1. Dit schooljaar wordt Snappet schoolbreed geïmplementeerd . Afgelopen 1,5 jaar is een gedeelte van het team
al gestart met Snappet. Er zijn online trainingen geweest, aangeboden door Snappet. Van hieruit zijn we met Snappet
gaan werken.
Afgelopen schooljaar is Kimberly vanuit Snappet geweest om te observeren in de klassen, die op dat moment met
Snappet werkten. Daarna is een gesprek geweest met Kimberly en de betrokken leerkrachten. Vanuit dat gesprek is
een formulier gemaakt met regels en afspraken omtrent het gebruik van het programma Snappet.
Aan het einde van schooljaar 2019-2020 is er, door leerkrachten, een verkorte handleiding geschreven waarin de
basisafspraken staan.
Aan het eind schooljaar 2020-2021 leerkrachten zijn handelingsbekwaam mbt gebruik Snappet.
Schoolbreed worden dezelfde afspraken gehanteerd.

2. Handelend rekenen: 
Naast Snappet blijft het van groot belang dat we veel aandacht geven aan het handelend rekenen via de materialen
van Met Sprongen Vooruit en andere additionele materialen. Het is onze taak als werkgroep om dit onder de
aandacht te blijven brengen en met het Team te blijven evalueren.

3. In schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met structureel gebruik te maken van beeldbegeleiding voor het
rekenen. De 1e sessie is in het najaar van 2019 gedaan met lvonne van Eerd van het CED. ln deze observatieronde
hebben we ons gericht op enkele onderdelen van de rekeninstructie. De verschillende criteria waaraan een goede
rekenles moet voldoen is voor alle leerkrachten geplastificeerd en hebben de leerkrachten opgehangen in hun lokaal.
Tijdens de eerste observatieronde staan de volgende onderdelen van de rekenles centraal, o.a. doel, voorkennis
ophalen, instructie en begeleide inoefening. Alle leerkrachten hebben zelf opnames gemaakt of hebben gevraagd of
dat de interne begeleiders de opname zou doen, De opnames zíjn teruggekeken en individueel besproken met
betrokkenen aan de hand van de kijkwijzer van het ERWD. We constateerden verschillen in de kwaliteit van de
opnames, zodat we afgesproken hebben dat in het vervolg de interne begeleiders de opnames in de groepen gaan
maken. Uit de nabespreking met het team kwam ook een aantal gezamenlijke tips/tops naar voren. Op de studiedag
van 9 februari 2020 hebben we, met goedkeuring van betrokkenen, twee opnames gezamenlijk bekeken.
In oktober 2020 is de tweede ronde video observaties geweest. De Ib-ers hebben gefilmd. De opnames worden weer
met de betreffende leerkrachten nabesproken aan de hand van de kijkwijzer van het ERWD. Daarna worden er weer
tips en tops gedeeld met het team en worden er positieve fragmenten gedeeld.

Acties tot nu toe en komende acties::  
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- 20-1-2020 observatie Kimberly
- Aug. 2020 Aanwijzen Snappet Coördinator; Dat is Anouk geworden.
- 28-10 Kimberly tweede observatie van Snappet. Daar aansluitend zal er een teamoverleg zijn m.b.t. het gebruik van
Snappet.
- Via Scala academie kan ingeschreven worden voor Workshop Snappet gegeven door Marieke Berenschot.
Wie of welke ondersteuning / afstemming heb je nodig en wanneer? 
(bijv.: schoolleider / IB-er / BC / andere interne of externe personen) -
Kimberley van Snappet komt op 28 oktober naar school om te observeren bij de leerkrachten die dit schooljaar zijn
gestart met Snappet. Iedereen kan zijn vragen stellen aan Kimberley. In de teamvergadering die dag zal dit
besproken worden en zal er geëvalueerd worden.

Data evaluatiemoment(en) / terugkoppeling naar team:
 Binnen de vergaderingen en studiedagen op:
-28-10 met Kimberley van Snappet
- 12-11 in de teamvergadering
- 4-12 op de studiedag
- vrijdag 29 januari 2021 op de studiedag
Afhankelijk van de wens  op overige studiedagen aandacht aan bespreken.
Volgens activiteitenplan in de volgende vergaderingen:
13-10-2020/ 12-11-2020/ 4-12-2020/ 29-01-2021/ 23-02-2021/ 24-03-2021/ 06-04-2021/ 25-05-2021/ 10-06-2021

Eventueel bijlagen : verwijs naar eventuele bijlagen die in de map van de werkgroep staan.
 - Via een mailwisseling zijn er vragen beantwoord, deze antwoorden staan bij de documenten in Werkgroep
Rekenen-Map Snappet.
- Kijkwijzer ERWD: werkgroep rekenen

Overige opmerkingen:
Graag plenair overlegmomenten m.b.t. Snappet gebruik en continueren van regels en afspraken binnen de
teamvergaderingen. Gerealiseerd zie bovenstaande.

Schooljaar 2021-2022: 
Acties:
1) Minimaal 4x in het schooljaar stand van zaken, knelpunten en vragen, bespreken in het teamoverleg. Dit kan met
ondersteuning vanuit Snappet.
2) Data agenderen in het vergaderrooster en opnemen in het activiteitenplan. 
 3) Werkgroepleden zijn actief in het signaleren en agenderen van hetgeen formeel en/of informeel besproken wordt
over het vak rekenen..
4) Daarnaast geven de werkgroepleden input vanuit de literatuur over (wetenschappelijk) onderzoek over het
rekenonderwijs.
5) Bevindingen worden gedeeld in het clusteroverleg door Ib-er en/of directie.

Schooljaar 2022-2023 : zie actiepunten schooljaar 2021-2022
Eventueel bijstellen acties n.a.v. evaluaties en afspraken in voorgaande schooljaar.

Schooljaar 2023-2024: zie actiepunten schooljaar 2021-2022
Eventueel bijstellen acties n.a.v. evaluaties en afspraken in voorgaande schooljaar.

4.13 Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen
breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis,
natuurkunde, biologie, gezond gedrag en verkeer. We hadden tot dit schooljaar voor ieder vak een aparte methode:
Meander, Brandaan en Naut.

Op dit moment, november 2020,  zijn we nieuwe methoden van Wereldoriëntatie aan het uitproberen. We hebben vier
methoden op het oog, te weten Faqta, Blink, de Zaken en de nieuwe versies van Meander - Brandaan en Naut. Bij
voorkeur willen we gaan werken met geïntegreerde methoden die, naast kennisoverdracht, de kinderen ook uitnodigt
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voor onderzoekend leren. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan,
hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de
natuurlijke leefomgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld,
dichtbij en veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed via het aanbod van cultuureducatie.
Tevens vinden we het van belang dat de 21e century skills geïntegreerd zijn in de methode.

Voor het vak verkeer volgen we de methode van VVN. Deze methode wordt jaarlijks geactualiseerd, aangepast op de
maatschappelijke verkeerstechnische ontwikkelingen.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

We beschikken vanaf schooljaar 2021-2022 over een recente methode voor Wereldoriëntatie.
21e Century skills zijn geïntegreerd in de methode Wereldoriëntatie. 
We besteden gericht aandacht aan gezond gedrag (certificaat Gezonde School) 
We besteden gericht aandacht aan verkeersonderwijs 
De lessentabel verheldert hoeveel tijd er per groep besteed wordt aan de verschillende onderdelen van
wereldoriëntatie 
Bij wereldoriëntatie zorgen we voor transfer naar de onderdelen van taalleesonderwijs en rekenen en
wiskunde 

Bijlagen

1. Certificaat Gezonde School

4.14 Plan van Aanpak Wereldoriëntatie

Werkgroep Wereldoriëntatie  
Plan van aanpak 2020-2021 e.v. 
Naam werkgroep: WO
Leden werkgroep: Mieke van Oorschot en Marian Köhlbrugge 
Algemene doel werkgroep: Keuze nieuwe methode Wereldoriëntatie.
Vanaf welke groep gaan we WO invoeren en hoe? (Alleen digitaal of ?)
.
Aantal uur voor werkgroep volgens taakbeleid:: 10 uur per persoon 

Evaluatie en conclusies: Minimaal 2x pe

Plan van aanpak:
Wat wil je met de werkgroep gaan bereiken dit schooljaar en hoe geef je dat vorm? (tijdspad)
Uiterlijk voor het einde van het schooljaar een nieuwe methode.
• Uitproberen Faqta tot de herfstvakantie.
• Evalueren op de studiedag van 4 december 2020. Vanaf welke groep wo en hoe? Ervaringen/conclusies delen.
• Na de herfstvakantie uitproberen methode De Zaken  tot de kerstvakantie. 
Op de studiedag van 29 januari 2021 evalueren en verder vooruit plannen.

Data bijeenkomsten werkgroep: 
 • 9 oktober 2020
• 29 oktober 2020 , hierna doorplannen.

Acties tot nu toe en komende acties::
 • Voor de zomervakantie geëxperimenteerd met Blink en Faqta (Coronatijd).
•  Contacten onderhouden met de verschillende uitgevers.
•  Werken met Faqta t/m de herfstvakantie.

Basisschool 't Palet

Schoolplan 2020-2024 26



• Vervolgens na de herfstvakantie uitproberen methode De Zaken.
• Mieke heeft methode DE ZAKEN, natuur/geschiedenis en aardrijkskunde, op internet inmiddels bekeken. Marian
gaat dit ook bekijken.
Wie of welke ondersteuning / afstemming heb je nodig en wanneer? 
(bijv.: schoolleider / IB-er / BC / andere interne of externe personen)
• 13 november 2020 teamvergadering
• 4 december 2020 studiedag en 29 januari 2021 studiedag
• Wellicht voorlichting t.a.v. DE ZAKEN door de uitgeverij.
Op 29 januari 2021 plannen we de afspraken door voor de rest van het schooljaar 2020-2021.

Schooljaar 2021-2022: Implementatie nieuwe methode methode of methodiek Wereldoriëntatie.

Acties:
1) Minimaal 4x in het schooljaar stand van zaken, knelpunten en vragen, bespreken in het teamoverleg. Dit kan met
ondersteuning vanuit de uitgeverij van de methode of de schoolleverancier Rolf.
2) Data agenderen in het vergaderrooster en opnemen in het activiteitenplan. 
3) Werkgroepleden zijn actief in het signaleren en agenderen van hetgeen formeel en/of informeel besproken wordt
over het vak wereldoriëntatie..
4) Daarnaast geven de werkgroepleden input vanuit de literatuur over (wetenschappelijk) onderzoek over het WO-
onderwijs.
5) Bevindingen worden gedeeld in het clusteroverleg door Ib-er en/of directie.

Schooljaar 2022-2023 : zie actiepunten schooljaar 2021-2022
Eventueel bijstellen acties n.a.v. evaluaties en afspraken in voorgaande schooljaar.

Schooljaar 2023-2024 : zie actiepunten schooljaar 2021-2022
Eventueel bijstellen acties n.a.v. evaluaties en afspraken in voorgaande schooljaar.

4.15 Kunstzinnige vorming

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige en
culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en
culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast: wij vinden het van belang dat onze
leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van
muziek, van taal en beweging, en daarop kunnen reflecteren. Tenslotte bieden we kunstzinnige vorming aan, omdat
onze leerlingen zich op die manier kunnen uiten (gevoelens en ervaringen). De belangrijkste kenmerken (en eigen
kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 

Onze school beschikt over twee cultuurcoördinatoren. Zij maken jaarlijks een Plan Cultuureducatie. De
beschikbare, geoormerkte gelden voor cultuureducatie worden via een begroting ingezet.
Wij geven teken- en handvaardigheidslessen  
Wij geven muzieklessen. Wij beschikken over digitale muziekprogramma's, waar we lessen en ideeën
vandaan kunnen halen.
Wij besteden aandacht aan dramatische expressie. 
De komende jaren staat cultureel erfgoed centraal op het programma van cultuureducatie. Daarnaast zijn er
jaarlijks voorstelling voor bepaalde leerjaren. (zie bijgevoegd cultuurplan)
Vanuit het cultureel centrum Pieck is er een aanbod via "kunst na school", zoals bijvoorbeeld timmeren en
viool spelen. Deze lessen worden gegeven door gediplomeerde docenten c.q. kunstenaars. 

Bijlagen

1. Plan Cultuureducatie 2020-2021

4.16 Bewegingsonderwijs

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, Opvoeding is wat ons betreft een zaak van
hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd
samen. Tevens is het belangrijk dat kinderen plezier in bewegen ervaren waardoor ze wellicht minder last krijgen van

Basisschool 't Palet

Schoolplan 2020-2024 27



zwaarlijvigheid en zich misschien ook aansluiten bij sportverenigingen. De school staat in een wijk waarin het
bewegen sterk gestimuleerd moet worden. Vandaar dat we naast het programma van Sjors Sportief ook Sport na
School aanbieden. Hiermee hopen we dat kinderen zich aansluiten bij de sportverenigingen en aanmelden voor
culturele activiteiten. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

We beschikken over een goed gefaciliteerde eigen gymzaal en een speellokaal voor de jongste leerlingen
We besteden voldoende tijd, 2x 45 minuten, aan lichamelijke opvoeding (zie rooster) 
De lessen worden gegeven door een vakleerkracht gym met een ALO opleiding. 
We beschikken over een uitgewerkt curriculum Lichamelijke opvoeding  
De kwaliteit van het bewegingsonderwijs wordt bewaakt door het beweegteam van Stichting Scala. 
We hebben het certificaat Gezonde School, ook op basis van ons aanbod en kwaliteit van het gymonderwijs.
Plan van Aanpak bewegingsonderwijs. 

                                             

Werkgroepleden : Alexander en Karin  

Algemene doel werkgroep:
• Zorgen voor een adequaat programma bewegingsonderwijs.
• Organisatie activiteiten vanuit het beweegteam en
• Opstellen van een programma voor Sport na School.
• Ondersteuning bij de kampactiviteiten van groep 8.
.
Aantal uur voor beweegcoach volgens taakbeleid:   30 uur per persoon 

Data werkgroep bijeenkomsten : Afspreken zodra Karin terug is van haar bevallingsverlof, dat is vanaf 25 november
a.s. In overleg.

Plan van aanpak:

Wat wil je met de werkgroep gaan bereiken dit schooljaar en hoe ga je dat vormgeven? (tijdspad)
1) Jaar gymprogramma voor het schooljaar opstellen.
2) Gymrooster mee beoordelen
3) Activiteiten Sjors Sportief aanleveren en mee promoten
4) Sport na schoolactiviteiten organiseren.
5) Overleg met leerkrachten over het gedrag en de inzet van de kinderen in de gymlessen.
6) Degenen die een gymopleiding volgen mee coachen.
7) Activiteiten rondom de status “de Gezonde School van 2028-2021” organiseren, stimuleren en volgen eventuele
workshops hiervan.

Acties tot nu toe en komende acties van de werkgroep:
Lesrooster opgesteld
Jaarprogramma van de gymlessen opgesteld  
Sjors Sportief aangeleverd en gepromoot.  
Wekelijks een contact met het team, waar wenselijk intensiever contact.  
Tamara, i.v.m. haar opleiding, wordt gecoacht. 
Ideeën Sport na school worden uitgewerkt. 
Workshop Gezonde school volgen. 
In 2021 nieuwe aanvraag doen voor het certificaat Gezonde School.

Wie of welke ondersteuning / afstemming heb je nodig en wanneer?
(bijv.: schoolleider / IB-er / BC / andere interne of externe personen)
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Overleg en afstemming met directie.

Datum evaluatiemoment(en) / terugkoppeling naar team :  
Teamvergadering 14 januari 2021

Eventueel bijlagen : verwijs naar eventuele bijlagen die in de map van de werkgroep staan, zoals gymrooster -
gymplanning per periode - informatie Gezonde School en informatie Sport &Beweegteam.

Overige opmerkingen :
Mogelijkheden bekijken om ook aan de groepen 1-2 incidenteel een vakleerkracht gymles te kunnen geven.
Een optie is om incidenteel de groepen 4 en 5 samen te voegen, zodat er ruimte ontstaat in het huidige
gymrooster. Dit nog bespreken met betrokken leerkrachten.
T,a,v, sport na school activiteiten: Een eerste opzet is klaar. Aanbod afstemmen op het aanbod van
verenigingen via Sjors Sportief. Mogelijkheden en data bekijken en vastleggen, tevens de gymzaal reserveren.
Periode van begin tot eind november een pilot van Sport na school gaan draaien met groepen 1 t/m 8. Tijdens
die periode inventariseren hoeveel animo er is vanuit alle groepen.  
Aan de hand daarvan een programma opstellen voor resterende tijd schooljaar.   

.

Bijlagen

1. Gymrooster
2. Traject aanvraag Gezonde School

4.17 Wetenschap en Technologie

Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek.
Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten
wetenschap en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en
techniek te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen. Jaarlijks stellen we een techniekprogramma voor een
schooljaar op met de contactpersoon vanuit Scala. Die faciliteert de scholen ook voor de Scalatheek. In de
Scalatheek is een uitgebreid assortiment aan techniek materialen. Daar vinden ook lessen plaats en/of materialen
lenen we daar.

Daarnaast zijn er contacten met de Overlaat een VMBO scholengemeenschap. Wij maken daar gebruik van het
Techlab. Tot slot zijn er contacten met het bedrijfsleven in Vlijmen. Zij ontvangen graag scholen voor rondleidingen en
organiseren de Techchallenge voor groep 7 mee. Zodra de Corona maatregelen het toelaten, maken  we daar weer
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gebruik van.

Tevens zit een aantal techniekonderdelen geïntegreerd in de huidige nieuwe wereldoriëntatie methoden. In schooljaar
2020-2021 schaffen deze nieuwe methode aan. Zie hoofdstuk Wereldoriëntatie. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 

We beschikken over een doorgaande lijn voor wetenschap en techniek via het jaarprogramma techniek en de
WO-methode.
We hanteren een methode voor wetenschap en techniek: dit is geïntegreerd in de te kiezen WO methode 
We beschikken over een techniekcoördinator vanuit Scala. 
We toetsen de kennis en vaardigheden m.b.t. wetenschap en techniek via de WO methode. 
We koppelen wetenschap en techniek aan 21st century skills. 
We werken samen met het bedrijfsleven in Vlijmen.

4.18 Engelse taal

Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de
toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. De aandacht
die we besteden aan de Engelse taal zorgt ervoor, dat kinderen een basis hebben ontwikkeld waarmee ze goed
voorbereid aan het VO kunnen starten en ook communicatie voldoende onderlegd zijn om met elkaar in de Engelse
Taal te communiceren. De lessen worden gegeven in de groepen 7 en 8 middels de methode Take it Easy. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

In groep 7 en 8 besteden we structureel aandacht aan de Engelse taal Take it Easy.
De kinderen zijn na 2 jaar basisvaardig in het communiceren met elkaar in het Engels. 

4.19 Les- en leertijd

Op onze school hanteren we een continurooster van minimaal 940 uur op schooljaarbasis met voor alle groepen
dezelfde lestijden;

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de lestijden van 08.30u - 14.00u.  
Op woensdag is de lestijd van 08.30 – 12.30 uur.                                                                                                 
               

Op onze school besteden we de leertijd effectief. We voorkomen daarom verlies van leertijd. We plannen voldoende
leertijd, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod goed eigen kunnen maken. 

Iedere groep heeft een eigen lesrooster, waarin voor rekenen, vanwege het groepsdoorbrekend rekenen, de lestijden
op elkaar afgestemd zijn. We werken vanuit een lesrooster, een weekoverzicht en een dagvoorbereiding. In principe
trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 

De leraren bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en)
De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd) 
Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland (lessentabel) 
De leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster 
De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften 

Bijlagen

1. Urentabel 2020-2021

4.20 Pedagogisch handelen

Onze leraren hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: hun leerlingen op te voeden tot goede burgers.
Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen
omgaan. 

In onze lessen besteden we dan ook gericht aandacht aan de sociale en maatschappelijke competenties van de
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leerlingen. Onze leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en
gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een
positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen met
anderen) kunnen doen. Hiervoor maken we gebruik van coöperatieve werkvormen. Met betrekking tot de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de kinderen gebruiken we in alle groepen de Kanjertraining. 

De Kanjertraining is gebouwd op 5 principes, te weten: 

Voor ieder leerjaar is er een programma, waarbij er structureel aandacht besteed wordt aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling, daarnaast passen we de Kanjertraining toe om kinderen bij incidenten bewust te maken van hun eigen
rol. Om het veilige klimaat te toetsen nemen we jaarlijks de kwaliteitskaart Sociale Veiligheid WMKPO af en 2x per
jaar de klimaatschaal. Deze laatste toetst:            

onderlinge leerlingenrelaties       
de sfeer in de klas  
de orde in de klas       
kwaliteit interactie tussen leraar en leerling 

De uitslagen van de enquêtes worden intern besproken en we koppelen eventuele verbeteracties op individueel als
op groepsniveau hieraan vast.

Daarnaast wordt de enquête Sociale Veiligheid 1x per 2 jaar zowel bij ouders als leerkrachten afgenomen. Dit vindt in
november 2020 wederom plaats.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:  

De leraren zorgen voor een ordelijke klas
De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving 
De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om [kennen de leerlingen 
De leraren zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen 
De leraren bieden de leerlingen structuur 
De leraren zorgen voor veiligheid 
De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken 
De leraren laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken 

PEDAGOGISCHE IDENTITEIT uitgewerkt a.d.h.v. de kernwaarden. 
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VOORWOORD  

Een team bestaat uit een bonte verzameling van individuen met evenveel verschillende opvattingen. Ieder geeft op
eigen wijze invulling aan het pedagogisch handelen. De één straft, de ander beloont. Soms wordt er gedreigd dan
weer genegeerd. Bij incidenten wordt pas de noodzaak gevoeld iets af te spreken om te voorkomen dat het ooit weer
gebeurt. Dat resulteert vaak in een lange lijst met gedragsregels voor kinderen waarin het woord “niet”
oververtegenwoordigd is. Als de school geen pedagogische eigenheid heeft, dan weten ouders ook niet waar de
school voor staat. Er ontstaat een grijs gebied waarin continu gecontroleerd moet worden of de verwachtingen van de
ouders overeen komen met de opvattingen van de school.

Bs. ‘t Palet werkt hard aan een pedagogische identiteit. We zoeken afstemming over de wijze waarop we gevolgen
aan het gedrag van kinderen verbinden. Vervolgens passen we dit zo consequent mogelijk. 

OPBOUW PEDAGOGISCHE IDENTITEIT

Pedagogische kernwaarden

De pedagogische kernwaarden zijn de belangrijkste drijfveren voor het handelen van de leerkrachten. Ze maken
duidelijk waar ‘t Palet voor staat, wat de medewerkers verbindt, wie ze willen zijn, waar ze in geloven en wat
essentieel is in hun houding.

Pedagogische huisstijl

Met pedagogische huisstijl bedoelen wij de manier waarop de medewerkers van de school zich presenteren door
pedagogisch handelen. Zie het als een pedagogisch logo dat door alle medewerkers gehanteerd wordt.

Iedere leerkracht heeft een eigen manier van handelen. Dat is niet vreemd want iedereen is anders. Gelukkig maar.
Hoe je bent, beïnvloedt de manier waarop je de dingen doet. Als je naar de teamfoto kijkt zie je een groep unieke
individuen met eigen kwaliteiten en valkuilen. We willen deze unieke eigenschappen niet veranderen. We willen
afstemming over de manier waarop we met kinderen omgaan terwijl de eigenheid van iedere leerkracht behouden
blijft.

 

KERNWAARDEN

‘t Palet heeft gekozen voor 5 kernwaarden:

Sociaal
Gericht op ontwikkeling  
Partnerschap   
Maatwerk  
Verbinding  
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Deze kernwaarden staan voor;:

1) Sociaal : hierin onderscheiden we de werksfeer waarin eigenaar zijn van je eigen ontwikkeling en het
samenwerkend leren een grote rol spelen. Daarnaast de sociale sfeer waarin respect, veiligheid, saamhorigheid en
ouderbetrokkenheid belangrijke pijlers zijn.

2) Gericht op ontwikkeling : dit geldt zowel op het niveau van de kinderen, ouders en team. We zetten bij alle
geledingen in op het zelfverantwoordelijk leren als individu en als groep.

3) Partnerschap : In nauwe samenwerking met de ouders en maatschappelijke instanties delen we de
verantwoordelijkheid voor de onderwijskundige en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast gaan
we voor een goede samenwerking tussen kinderen en leerkrachten, leerkrachten onderling en leerkrachten en
management van de school.

4) Maatwerk : ons handelen stemmen we af op de individuele behoefte van de kinderen, zodat ieder kind zich met het
eigen talent optimaal ontwikkelt.

5) Verbinding : een duidelijke, transparante en respectvolle communicatie tussen kinderen, teamleden, management,
ouders en instanties vormt de basis van ons handelen.

Aan de kernwaarden zijn competenties gekoppeld: de kerncompetenties. Het zijn vaardigheden waar de teamleden
over beschikken of waarvan we verwachten dat ze deze ontwikkelen. De kerncompetenties vormen de basis voor het
concreet waarneembaar gedrag van onze medewerkers. 

De kernwaarden, kerncompetenties en het concreet waarneembaar gedrag vraagt nog wat tijd en aandacht. Het is de
bedoeling dat er vanuit de kernwaarden wordt gehandeld in een situatie waarbij je interventie moet plegen terwijl je
geen tijd hebt. Dat zijn de momenten dat de leerkrachten van de ‘t Palet herkenbaar gedrag vertonen voortkomend uit
de kernwaarden.

De kernwaarden zijn uitgewerkt aan de hand van de volgende vraag:

’Iemand van buitenaf komt de school binnen. Hoe kan die persoon dan zien en horen waar wij als school voor
staan? ‘

Per kernwaarde formuleerde het team de volgende antwoorden:

Sociaal

Eenieder die de school binnenkomt, wordt door iemand opgevangen en voelt zich welkom.
Collega’s besteden aandacht aan elkaars (extra) activiteiten, dit wordt door ouders gezien en gewaardeerd. 
Teamleden hebben oprecht belangstelling voor - en geven aandacht aan persoonlijke gebeurtenissen van
collega’s, kinderen en ouders. Zij zijn daar ook attent op. 
Teamleden stralen betrokkenheid uit en dat lokt betrokkenheid van anderen uit. Mede daardoor zijn ouders
snel bereid om op school een handje toe te steken. 
Teamleden hebben een positieve kijk op – en insteek in het schoolgebeuren. Dit zien we terug bij de
buitenschoolse activiteiten die georganiseerd worden. 
Gemaakte afspraken worden nagekomen, of het nou gaat om gesprekken met ouders of om beloofde
schriftelijke contacten. Men kan van elkaar op aan. 
Er heerst een gevoel van wederzijds vertrouwen en er is een open communicatie.  
Het team heeft als eenheid iets voor elkaar over en medewerkers gaan ongedwongen met elkaar om. 
Zowel intern als extern praten we met de ander. Als we over de ander praten, is die zelf bij het gesprek
aanwezig. 
We respecteren elkaars meningen. Ieder mag zijn of haar zegje doen tijdens teamvergaderingen of
bijeenkomsten van werkgroepen 
We organiseren moeder- en vader verwendagen en opa/ oma dagen, en pannenkoeken eten voor de
medebewoners van de MFA Caleidoscoop. 

Gericht op ontwikkeling:

Bs ‘t Palet is een lerende organisatie, waarbinnen kinderen en team zich voortdurend ontwikkelen
Teamleden hebben een Persoonlijk Ontwikkelplan 
Teamleden volgen studiedagen en cursussen 
We leren van anderen en bekijken daarom regelmatig elkaars lessen (collegiale consultatie), waarbij we
elkaar bevragen op datgene wat we doen en waarom we dat doen. Daarbij hanteren we nu het programma
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van Marzano “wat werkt op school”. 
We willen dat kinderen zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden en richten ons daarom op de
onderwijsbehoeften van ieder kind en hoe we daaraan tegemoet kunnen komen. 
Kinderen bespreken hun ontwikkeling met de leerkrachten en hun ouders tijdens de verwachtingsgesprekken. 
Ouders werken met kinderen aan het schoolprogramma via LMO 
Teamleden verdiepen zich via werkgroepen in onderwijsinhoudelijke thema’s 
De school organiseert thema-avonden voor de ouders 

Partnerschap :

Ouders worden uitgenodigd voor informatieavonden.
Ouders en leerkrachten voeren gesprekken op basis van gelijkheid 
Ouders begeleiden hun eigen kind met schoolprogramma’s 
Ouders en teamleden vormen gezamenlijk commissies bij de organisatie van buitenschoolse activiteiten 
Kinderen werken samen bij de coöperatieve activiteiten. 
Via het gebruikersoverleg werken we samen met de instanties in de MFA Caleidoscoop en van de wijk de
Vliedberg 
GGD en Jeugdzorg participeren in het zorgteam van de school. 
We werken nauw samen met logopedisten, fysiotherapeuten, leesmoeders en LMO-ouders 
Team en MR werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de school 
We werken samen met de Kinderopvang en de Peuterspeelzaal om de doorgaande lijn te realiseren van
voorschool naar vroegschool. 

Maatwerk :

Binnen de mogelijkheden die we hebben stemmen we ons aanbod af op de behoeften van de kinderen.
Teamleden kunnen voorkeuren aangeven voor de groepsbezetting 
Teamleden kunnen voorkeur aangeven en wensen aangeven voor de taakverdeling 
We waarderen en stimuleren specifieke talenten van leerkrachten en kinderen 
De buitenschoolse activiteiten stemmen we af op de populatie van de school 
In de weektaken houden we rekening met de verschillen van de leerlingen 
Het gebruik van de methode passen we aan op de kwaliteiten en kernmerken van de schoolbevolking 
De invulling van de pauzetijden passen we aan aan de behoeften van de leerlingen 

Verbinding :

Er is een open communicatie met ouders via oudergesprekken, app contact, mailverkeer en nieuwsbrief.

De website van de school biedt heldere en duidelijke informatie over onze school, evenals de schoolkalender en de
schoolgids.

Ouders worden via de MR actief betrokken bij beleidsveranderingen.

Leerkrachten staan open voor elkaar, er wordt bij elkaar in de klassen gekeken.

In onze communicatie stralen we uit dat we op een goede en transparante manier met alle geledingen in onze school
samen te werken.

Tijdens informatie avonden laten wij ouders zien hoe er op onze school gewerkt wordt. Op aanvraag mogen ouders in
groep 1-2 een dagdeel in de groep meedraaien.

Er is een vrije stroom van informatie binnen de school: van leidinggevende naar medewerker en van medewerker
naar medewerker. Dit gebeurt op een integere manier.

Vanuit het gebruikersoverleg komen er initiatieven om de gebruikers van de MFA bij elkaar te krijgen.

In de MFA staan we open voor het wederzijds gebruik van ruimten en faciliteiten

Samenwerking tussen de jaargroepen wordt bevorderd door de positionering van elke groep in het schoolgebouw en
het groepsdoorbrekend werken.

In het belang van het kind, werken we in allerlei overlegvormen samen met ouders en of instellingen. We zien ouders
als partners in het onderwijsproces. Denk daarbij aan: consultaties met de orthopedagoog, spreekuren met de sociaal
maatschappelijk werker, besprekingen in het Zorg Advies Team.
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Op kind-, leerkracht- en directieniveau werken we samen met andere scholen bij activiteiten in SCALA-verband.

Wij werken samen de medezeggenschapsraad en oudervereniging

We voelen ons samen verantwoordelijk voor activiteiten waar de hele school bij betrokken is. Zo’n activiteit pakken we
in gezamenlijkheid op. Veel activiteiten gebeuren in samenwerking met ouders bijvoorbeeld alle buitenschoolse
activiteiten.

Digitaal Veiligheidsplan:

In het kader van de sociale en fysieke veiligheid voor zowel kinderen, team als ouders, op onze school hanteren we
het digitale schoolveiligheidsplan, waarin alle afspraken en protocollen, zoals het pestprotocol - schorsen en
verwijderen, zijn opgenomen. Het streven is om geen gebruik te hoeven maken van deze protocollen door het
pedagogisch klimaat zo in te richten dat pesten en andere onveilige situatie voorkomen worden.

De interne contactpersonen van de school zijn verantwoordelijk voor het up to date houden van het veiligheidsplan,
het bespreken van de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en het informeren van het team over
ontwikkelingen hierbij. (zie het hoofdstuk in het jaarplan-jaarverslag over het veiligheidsplan)

Alle medewerkers hebben de informatiefolder voor het primair onderwijs over de meldcode en de meldplicht in hun
bezit.

De interne contactpersonen kunnen bij het uitvoeren van hun taak gebruik maken van de kennis van de opgeleide
preventiemedewerker van stichting Scala. Daarnaast participeren de interne contactpersonen in het Scala netwerk
voor interne contactpersonen.

In de bijlage de relevante protocollen: 

pestprotocol  
protocol schorsen en verwijderen 
informatiefolder meldcode en meldplicht
het digitaal veiligheidsplan
document pedagogische identiteit

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

sociale veiligheid leerlingen - Veiligheidsbeleving 3,54

sociale veiligheid leerlingen - Het optreden van de leraar 3,14

sociale veiligheid leerlingen - De opstelling van de leerling 3,34

sociale veiligheid leerlingen - Welbevinden 3,29

sociale veiligheid leerlingen - Fysieke veiligheid 3,66

sociale veiligheid leerlingen - Sociale veiligheid 3,65

sociale veiligheid leerlingen - Psychische veiligheid 3,73

sociale veiligheid leerlingen - Materiele zaken 3,76

sociale veiligheid leerlingen - Het optreden van de leraar 3,14

Aandachtspunt Prioriteit

Veiligheidsplan up to date houden gemiddeld

Bijlagen

1. Pedagogische Identiteit bs 't Palet
2. Pest protocol
3. Protocol schorsen en verwijderen
4. informatie meldcode en meldplicht
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5. Digitaal veiligheidsplan bs Palet

4.21 Didactisch handelen

Op onze school hebben de leraren de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht. Op basis daarvan
zorgen de leraren voor gedifferentieerd en gestructureerd onderwijs: ze zorgen voor leerstof, uitleg, opdrachten en
begeleiding die past bij zowel de groep als geheel, als de individuele leerling. Daarnaast variëren ze de leertijd
afhankelijk van de onderwijsbehoeften. De instructie wordt gegeven aan de hand van het 6-fasen model. Van belang
is, dat de uitleg en de verwerking van de leerstof leiden tot begrip van de leerstof. De verwerking kenmerkt zich door:
actieve leerlingen en ondersteuning door de leraar (in evenwicht met uitdaging). Via beeldbegeleiding willen we de
kwaliteit van de instructie verhogen. Twee keer per jaar worden leerkrachten gefilmd. De opname wordt door de
leerkracht en de IB-er bekeken en nabesproken met de IB-er. Leerpunten worden opgenomen als ontwikkelpunten
voor de ontwikkelgesprekken die met alle collega's gevoerd worden. In overleg en met toestemming van betrokkene
kunnen de beelden vertoond worden in teambijeenkomsten om van elkaar te leren.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:  

1) De leraren zorgen voor goed opgebouwde lessen

2) De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus

3) De leraren geven directe instructie

4) De leraren zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen

5) De leerlingen werken zelfstandig samen

6) De leraren geven ondersteuning en hulp (vaste ronde)

7) De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren

8) De leraren zorgen voor stofdifferentiatie

9) De leraren zorgen voor tempodifferentiatie

10) De leraren variëren de onderwijstijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften

11) De leraren zorgen voor taakgerichtheid

12) De leraren zorgen voor betrokkenheid

13) De leraren geven feedback aan de leerlingen

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

basiskwaliteit 2019 - OP3: Didactisch handelen 3,5

4.22 Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf
(samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de
eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Autonomie en eigen verantwoordelijkheid betekenen
niet, dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren begeleiden de leerprocessen en doen dat
“op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 

1) De leraren betrekken de leerlingen actief bij de lessen

2) De leerlingen werken met weektaken

3) De leerlingen bepalen gedeeltelijk wat zij wanneer doen (en hoe, en met wie)

4) De taken bevatten keuze-opdrachten

5) De leraren laten de leerlingen –waar mogelijk- samenwerken en elkaar ondersteunen

6) De leraren leren de leerlingen doelmatig te plannen
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7) De leerlingen hanteren een groen en rood kaartjes systeem voor het zelfstandig werken, zie bijlage.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Quickscan 2019 - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,2

Bijlagen

1. Afspraken zelfstandig werken

4.23 Klassenmanagement

Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Wij vinden dat onze leraren
succesvol zijn als ze hun instructie en de leeractiviteiten van de leerlingen goed organiseren. We hanteren hierbij het
6-fasen model, zie bijlagen.

Middels Frank Cuppers van "Onderwijs maak je Samen " via Wat Werkt bijeenkomsten hebben we het 6-fasen model
geïmplementeerd.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 

1) De leraren zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal

2) De leraren hanteren heldere regels en routines

3) De leraren voorkomen probleemgedrag

4) De leraren zorgen ervoor, dat de lesactiviteiten goed georganiseerd zijn

Naast de inhoudelijke onderwijskundige aanpak via het 6-fasen model hebben we ook afspraken gemaakt hoe we
omgaan met elkaar en met de materialen en hoe we ons bewegen en gedragen in de school. 

Middels posters (zie onderstaande afbeelding) hebben we dit in de school op diverse plekken zichtbaar gemaakt.
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Bijlagen

1. 1e poster 6-fasen model
2. 2e poster 6-fasen model

4.24 Zorg en begeleiding

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken
hebben met redelijk grote verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze
leraren zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van
het LVS Cito en programma Kijk voor de groepen 1-2. Omdat we opbrengstgericht werken vergelijken we de
uitkomsten van toetsen met onze doelen, onze ambities. 

Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij, en waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning. In
ons zorgplan staat onze zorgstructuur uitgebreid beschreven (zie bijlage). Naast het zorgplan beschikt onze school
over een schoolondersteuningsprofiel (SOP). 

Het SOP verheldert onze basisondersteuning.  We volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend (leraar), maar
gepland gebeurt dit bij de groepsbesprekingen (2x per jaar, na de midden- en eindtoetsen). 

Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als geheel, de ontwikkeling van de
individuele leerlingen.                          

De afspraken naar aanleiding van het overleg worden vastgelegd en gemonitord. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

1) De leraren kennen de leerlingen 

2) De leraren zetten betrouwbare en valide toetsen in om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen

3) De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben

4) Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind

5) Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen

6) De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties
en de ontwikkeling van de leerlingen

7) Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de zorg voor zorgleerlingen

8) De school voert de zorg planmatig uit

9) De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na

10) De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

basiskwaliteit 2019 - KA1: Kwaliteitszorg 3,38

Quickscan 2019 - Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten) 3,71

Bijlagen

1. SOP 05-10-2020
2. zorgplan Palet

4.25 Afstemming

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We werken handelingsgericht en hanteren groepsplannen. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met
daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar een groepsplan op.
In het groepsplan onderscheiden we de basisgroep, de plusgroep (verdiept arrangement) en de instructiegroep
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(intensief arrangement). De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de
leerlingen in een groep. Ze dragen er op deze manier zorg voor, dat de leerlingen zich ononderbroken kunnen
ontwikkelen en dat het onderwijs wordt afgestemd op groepjes leerlingen en leerlingen individueel.  

1) De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

2) De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus

3) De leraren zorgen voor differentiatie bij de verwerking

4) De leraren zorgen voor tempodifferentiatie

5) De leraren zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling

6) De leraren stemmen hun onderwijs af op (de behoeften van) groepjes leerlingen (basis-instructie, plus en kinderen
met een volledig eigen programma)

7) De leraren stemmen hun onderwijs af op (de behoeften van) individuele leerlingen

8) Kinderen met een leerachterstand op een bepaald vakgebied komen in aanmerking voor het groepsdoorbrekend
werken.

9) De pluskinderen krijgen extra ondersteuning buiten de groep.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Quickscan 2019 - Afstemming 3,57

4.26 Extra ondersteuning

Wanneer het nodig is om een leerling een eigen leerlijn te geven, omdat het niveau van de leerling afwijkt van de
leeftijdsgenoten, schrijven we een ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP beschrijft welke leerstof die leerling krijgt
aangeboden en welke begeleiding en ondersteuning de school aanbiedt. Tevens vermeldt het OPP de doelen m.b.t.
de specifieke vakken en de aanpak van de leraar (afstemming). Het OPP wordt twee keer per jaar geëvalueerd. Bij de
evaluatie zijn de ouders en het kind betrokken. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

1) De school stelt een OPP op voor leerlingen die een eigen leerlijn hebben. 

2) Het OPP wordt geschreven volgens een vast format

3) Het OPP wordt 2 x per jaar geëvalueerd en (indien nodig) bijgesteld

4) Het SOP beschrijft welke extra voorzieningen we hebben voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte..

Wij hebben op diverse niveaus extra ondersteuning georganiseerd, zie de uitwerking hiervan hieronder:  

1) ZAT (Zorg en Adviesteam) met een vertegenwoordiger van jeugdzorg, van de GGD en de IB-er en directeur van de
school.

2) Een onderwijs-assistente die zich voornamelijk richt op de taalondersteuning bij de kinderen van het Voorportaal.

3) Een oud-leerkracht die 2 dagdelen per week een aantal plus leerlingen, enkele leerlingen met dyslexie en kinderen
met een eigen leerlijn voor rekenen begeleidt.

4) Enkele gekwalificeerde R.T.-ers die via hun eigen bureau zorgarrangementen verzorgen.

5) Het R.T. bureau van der Wiel die leerlingen met dyslexie wekelijks begeleidt.

6) Twee gekwalificeerde IB-ers op school, die de extra zorg binnen de school coördineren en meedenken in het
zorgbeleid van de school.

7) Een docent van het Koning Willem 1 college die wekelijks taalondersteuning verzorgt aan ouders van Voorportaal
kinderen, die de Nederlandse taal nauwelijks of niet machtig zijn.

8) Een DBG-er, Marieke Deuning, die de school ondersteunt op zorgbeleidsniveau en ook via consultatie de
leerkrachten ondersteunt bij het managen van de extra voor de zorgleerlingen.
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9) AB-er vanuit De Kracht die een aantal kinderen en groepen begeleidt op het sociaal-emotionele vlak. Daarnaast
ook participeert in het begeleiden van groepen die moeizaam draaien.

10) Een klasse-assistente die met name in de onderbouw kleine groepjes kinderen onder aansturing van de
leerkracht begeleidt.

11) Een aantal leesmoeders die aan het begin van de dag een individuele leerling of een groepje leerlingen begeleidt
bij het automatiseren van het lezen.

12) LMO (Leren Met Ouders): Enkele ouders begeleiden hun eigen kind onder of na schooltijd met schoolse
programma’s. Een coördinator LMO coördineert dit.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

basiskwaliteit 2019 - OP4: (Extra) ondersteuning 3,62

4.27 Talentontwikkeling

Om onze leerlingen optimaal toe te rusten op de 21ste eeuw is het noodzakelijk dat we oog hebben voor de
individuele talenten van de leerlingen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede zin van het woord. Dus niet
alleen om taal- en rekentalent, maar ook om creatieve, culturele, motorische, sociale en onderzoekende talenten en
bepaalde praktische vaardigheden. Als we bij de leerlingen specifieke talenten ontdekken, dan zal dat consequenties
hebben voor de organisatie in de klas en voor het ICT-gebruik. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 

1) De leraren signaleren talenten bij hun leerlingen

2) De leraren stemmen hun aanbod en organisatie af op specifieke talenten van kinderen

3) Op onze school besteden we gericht aandacht aan Techniekonderwijs, Cultuureducatie en Sport en Bewegen  

4) Onze school beschikt over beleid met betrekking tot de ontwikkeling van de 21st century skills. Deze competenties
zijn geïntegreerd in de nieuwe WO methode.

4.28 Passend onderwijs

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling, dat zo
veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht
hebben. Daarnaast geven tijdig aan wat we niet kunnen. In dat laatste geval worden kinderen via de TAC
doorverwezen naar het SBO of SO. Dit gebeurt in beperkte mate. 

Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra
ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel (is eerder als bijlage opgenomen) hebben we beschreven welke
ondersteuning we wel en niet kunnen geven. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

1) Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel (SOP, zie bijlage bij punt 4.20)

2) Onze school biedt basisondersteuning

3) De ouders hebben, via de MR,  inzicht in de essenties van ons ondersteuningsprofiel. 

4) De school participeert in netwerken om extra ondersteuning te kunnen garanderen

4.29 Opbrengstgericht werken

Op onze school werken we opbrengstgericht. Daarbij richten we ons op de gemiddelde vaardigheidsscore van de
Cito-toetsen. 

Het opbrengstgericht werken wordt ondersteund door ons leerlingvolgsysteem Cito. Bij de bespreking van de groep
(leerlingen) wordt de uitslag van de toets (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de ambities.
Als de gewenste score structureel onder de gewenste score is, worden er door de IB-er en de leraar interventies
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afgesproken. Deze interventies kunnen zijn:

Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren)
Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen
Meer automatiseren
Methode-aanbod opplussen
Differentiatie aanpassen
Extra ondersteuning inzetten.

De schoolleiding en de IB-er voeren vervolgens klassenconsultaties uit om te observeren, of het de leraar lukt om de
interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. Leraren worden ook gekoppeld (collegiale
consultatie) om good practice op te doen. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

1) We beschikken over ambities voor de eind- en tussenresultaten

2) De analyse van de toetsresultaten is ambities gerelateerd 

3) Het gebruik van het 6-fasenmodel is ingezet om de opbrengstgericht te verhogen.

4.30 Plan van aanpak groepsplannen

 

Werkgroep Groepsplannen 2021-2022 e.v.

Leden werkgroep: Marieke van de Sande & Annelinde Fuijkschot  

Doel werkgroep :
Groepsplannen ontwikkelen, met collega’s bespreken en waarborgen dat ze worden ingevuld, uitgevoerd en
geëvalueerd.

Aantal uur voor werkgroep volgens taakbeleid : 10 uur per persoon 
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Evaluaties en conclusies : De groepsplannen passen we 2x per jaar aan op basis van de uitslagen van de cito-
toetsen. 
Tijdens de evaluatiemomenten, eind januari en in juni, evalueren we de groepsplannen. De evaluaties en de daaruit
voortvloeiende conclusies verwerken we in de plannen en op basis daarvan zetten we nieuwe acties uit.
Op deze manier borgen we de PDCA

Plan van aanpak:
wat wil je met de werkgroep gaan bereiken dit schooljaar en hoe ga je dat vormgeven? 
In de afgelopen twee schooljaren hebben we een groepsplan ontwikkeld passend bij de rekenmethode ‘Alles Telt’, de
taal- en spellingmethode ‘Taalverhaal.nu’ en de technisch leesmethode ‘Estafette’.
Inmiddels in de rekenmethode vervangen. Dit zorgt er ook voor dat het groepsplan aangepast moet worden op de
nieuwe methode Snappet.

Data bijeenkomsten werkgroep:
Tijdsduur per bijeenkomst werkgroep: (30 minuten)
21 september: Marieke en Annelinde komen samen om het plan van aanpak in te vullen en plannen voor komend jaar
te bespreken 
28 oktober: In gesprek met Snappet. , ook over het maken van een groepsplan.

Geef aan hoeveel tijd je nodig denkt te hebben als individueel lid (buiten de bijeenkomsten om). 5 uur per persoon.

Wie of welke ondersteuning / afstemming heb je nodig en wanneer?
(bijv.: schoolleider / IB-er / BC / andere interne of externe personen) • Contactpersoon Snappet voor input voor het
groepsplan.
• Leerkrachten voor de uitvoering van het groepsplan.

Datum evaluatiemoment(en) / terugkoppeling naar team: 
Binnen de vergaderingen op:
Volgens activiteitenplan 13-10-2020 / 12-11-2020 / 4-12-2020 / 29-01-2021 /
23-02-2021 / 24-03-2021 / 06-04-2021 / 25-05-2021 / 10-06-2021 

Overige opmerkingen : 
Voor de leerkrachten blijven groepsplannen vaak een papier document.
Voor ons als werkgroep blijft het derhalve van belang om de leerkrachten hierin te ondersteunen en samen met hen te
kijken naar mogelijkheden om de groepsplannen gebruiksvriendelijk en effectief te maken.

Schooljaar 2021-2022:
Acties:
1) Minimaal 4x in het schooljaar stand van zaken, knelpunten en vragen, bespreken in het teamoverleg. 
2) Data agenderen in het vergaderrooster en opnemen in het activiteitenplan.
3) Werkgroepleden zijn actief in het signaleren en agenderen van hetgeen formeel en/of informeel besproken wordt
over de groepsplannen.
4) Daarnaast geven de werkgroepleden input vanuit de literatuur over (wetenschappelijk) onderzoek over het
opstellen van groepsplannen.
5) Bevindingen worden gedeeld in het clusteroverleg door Ib-er en/of directie.
Schooljaar 2022-2023 : zie actiepunten schooljaar 2021-2022
Eventueel bijstellen acties n.a.v. evaluaties en afspraken in voorgaande schooljaar.
Schooljaar 2023-2024 : zie actiepunten schooljaar 2021-2022
Eventueel bijstellen acties n.a.v. evaluaties en afspraken in voorgaande schooljaar.

4.31 Resultaten

We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name taal, rekenen, lezen en begrijpend lezen. We achten
het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot
passend en succesvol vervolgonderwijs. Op onze school gebruiken we het leerlingvolgsysteem van Cito om de
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ontwikkeling van de leerlingen te monitoren We monitoren of de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen
tijdens de groepsbesprekingen. Dan bespreken we of de groep zich ontwikkelt conform de verwachtingen en of dat
ook geldt voor de individuele leerlingen. Met betrekking tot verlengen en zittenblijven hebben we criteria opgesteld in
het protocol zittenblijven. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

1) De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten, op grond van hun kenmerken,
m.n. rekenen en taal.

2) De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken) [m.n. rekenen en
taal]

3) De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden (op grond van hun
kenmerken)

4) De leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden

5) De leerlingen ontwikkelen zich ononderbroken

6) De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar

7) De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs  

8) De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

basiskwaliteit 2019 - OR1: Resultaten 3,5

Quickscan 2019 - Opbrengsten 3,54

Bijlagen

1. Protocol overgang naar een volgend leerjaar

4.32 Toetsing en afsluiting

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de
ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LOVS
Cito.           

Voor een toets-overzicht: zie als bijlage de toetskalender. 

De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de Cito-voorschriften, aangevuld met
schoolvoorschriften. Ouders worden op de rapportenavonden geïnformeerd over de toetsresultaten. In leerjaar 8
maken alle leerlingen de eindtoets van IEP. Ouders krijgen in dat schooljaar ook een VO-advies voor hun kind. De
adviesprocedure hebben we beschreven in de schoolgids. In de bijlage staat de procedure beschreven wie er
betrokken zijn bij het advies en welk tijdspad waarop we het advies baseren en opstellen.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

1) Onze school beschikt over het leerlingvolgsysteem van Cito

2) Onze school beschikt over een toetskalender

3) Onze school neemt de toetsen af conform de voorschriften

4) Onze school informeert de ouders over de toetsresultaten

5) Onze school neemt een eindtoets af in leerjaar 8 (IEP)

6) Onze school geeft ouders een VO-advies conform de beschreven procedure

Beoordeling

Basisschool 't Palet

Schoolplan 2020-2024 43



Omschrijving Resultaat

basiskwaliteit 2019 - OP8: Toetsing en afsluiting 3,97

Bijlagen

1. toetskalender
2. traject advisering VO

4.33 Vervolgsucces

Onze school controleert of de gegeven VO-adviezen worden gerealiseerd. We vergelijken daartoe onze adviezen met
de ontwikkelingen van de kinderen in het VO.  Op basis van een analyse stellen we ons beleid m.b.t. advisering VO   
        - indien nodig- bij. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

1) Onze school beschikt over een heldere procedure voor de VO-advisering (zie beleid).

2) Jaarlijks worden de gegeven adviezen vergeleken met de rapportage vanuit het VO.

Bijlagen

1. protocol overgang naar VO

4.34 Parels

Onze school levert de basiskwaliteit, zie het laatste inspectieverslag opgenomen in de bijlagen. Daarnaast heeft onze
school ook enkele toegevoegde kwaliteitsaspecten. Daar zijn we trots op.

1) Instelling team :
De leerlingenpopulatie van de school heeft een behoorlijke mate van straatcultuur en een beperkte leermotivatie. Dit
kost het team dagelijks veel energie om hun klassenmanagement goed uit te voeren. Ondanks dat komen alle
leerkrachten 's ochtends met een goed humeur en gemotiveerd naar school om de uitdagingen van de dag weer aan
te gaan.

2) Beeldbegeleiding : 
We hebben beeldbegeleiding geïmplementeerd in ons jaarlijkse aanbod. Leerkrachten reflecteren op hun eigen
gedrag en bepalen ontwikkelpunten in overleg met de Ib-er. Deze ontwikkelpunten komen terug in de
gesprekkencyclus.

3) Voorportaal: 
Het voorporTAAL geeft een extra taalimpuls aan nieuwe anderstalige leerlingen, in 1e instantie gericht op kinderen uit
de groepen 1-2. Ouders worden uitgenodigd om taalactiviteiten bij te wonen om hier een vervolg aan te geven in de
thuissituatie. De anderstalige ouders krijgen tevens van een docent van het Koning Willem 1 college les in hun eigen
Nederlandse taalvaardigheid. De taalactiviteiten worden aangeboden o.a. via logo 3000. Het aanbod wordt deels
geïntegreerd in het dagelijkse groepsprogramma en deels wordt het aangeboden aan kleine groepjes, die begeleid
worden door een onderwijsassistente.

4) Aanvullende expertise in het team : 
Binnen het team hebben we een aantal collega's die zich geschoold heeft via specifieke opleidingen. Zo hebben we
de volgende expertises: Leerkracht met opleiding orthopedagogiek - Leerkracht met een master EN opleiding -
Leerkracht met een master opleiding NLP - Leerkracht met een bijzondere expertise op het gebied van Bewegend
Leren via INPP-schoolprogramma 'Eerst bewegen, dan leren" - Een leerkracht met de opleiding Psychomotorische
leer- en gedragsspecialist - opleiding psychomotorisch kindercoach.

5) Gebouw: 
We zijn gehuisvest in een MFA (Multi Functionele Accommodatie). In deze MFA participeren ook een kinderopvang,
een PSZ, een buurthuis en een wijkwinkel. Via het gebruikersoverleg werken we nauw samen en kunnen we gebruik
maken van elkaars faciliteiten.
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6) Kanjerschool: 't Palet is een Kanjerschool. Alle leerkrachten zijn geschoold en houden hun kennis en vaardigheid
op orde middels de nascholingen. Onder andere door het toepassen van de Kanjertraining creëren we een veilige
schoolomgeving, wat terug te zien is in de scores van de enquêtes Sociale Veiligheid van WMKpo. We hechten grote
waarde aan het wij-gevoel en investeren daar vanaf het begin van het schooljaar, via de gouden weken, in via
allerhande groepsactiviteiten in en buiten de school.

7) Eindresultaten : Ondanks dat we tijdens de schoolloopbaan bemerken dat de tussenopbrengsten van groepen en
individuele kinderen onder druk staan, lukt het ons om tot nu toe de eindresultaten op een voor ons goed niveau te
scoren. 

8) Schoolklimaat:
Op onze school heerst een prettige werksfeer. Externen voelen zich bij ons erg welkom, worden snel opgenomen en
spontaan geholpen waar wenselijk.

4.35 Onderwijskundige voornemens schooljaar 2020-2021 bs 't Palet

Inleiding voornemens, jaarplan, schooljaar 2020-2021:

In het jaarlijkse activiteitenplan, zie bijlage, staan de voornemens voor het schooljaar 2020-2021 met daarbij alle
relevante plannen, o.a. scholingsactiviteiten, en roosters. o.a. het vergaderrooster met bespreekpunten.
Een aantal van de voornemens is opgenomen in jaarplan-jaarverslag 2020-2021 van schoolplan.nl.  
Het basisprincipe van waaruit we werken is de hieronder vermelde aanpak.

We werken in onze jaarplanning volgens de PDCA-aanpak:

P: De werkgroep of degene die verantwoordelijk is, plant de activiteiten in de plannen van aanpak en bespreekt deze
met het team.
D: We gaan met de acties van de plannen aan de slag.
C: Jaarlijks hebben we 2 evaluatiemomenten, eind januari en eind juni. 
De uitkomsten van de evaluaties en de conclusies verwerken we in de Plannen van Aanpak.
A: Op basis van de check werken we verder aan de ontwikkeling.

De PDCA procedure is geconcretiseerd in het vergaderrooster, waar bespreek- en evaluatiemomenten op datum zijn
opgenomen. (zie bijlage).

Bijlagen

1. Vergaderrooster 2020-2021
2. Voornemens 2020-2021
3. Activiteitenplan 2020-2021
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5 Personeelsbeleid

5.1 Personeelsbeleid bs 't Palet

Personeelsbeleid  

Personeelsbeleid bs Palet:

De kernwaarden van onze school, sociaal - partnerschap - verbinding - maatwerk en gericht op ontwikkeling, liggen
vanzelfsprekend ook ten grondslag aan de wijze waarop wij vorm geven aan ons personeelsbeleid. Met name
hechten wij grote waarde aan verbinding, waarin we nadruk leggen op het samen verantwoordelijk zijn voor de
school. Leerkrachten moeten niet het gevoel hebben er alleen voor te staan, maar dat we als schoolleiding en collega
het vertrouwen geven dat we er zijn voor elkaar.
Binnen dit kader vinden we het overigens belangrijk dat we elkaar wel aanspreken op zaken die niet lekker lopen of
voelen. Zeggen dat je iets niet goed vindt van je collega of niet mee eens bent met je collega is ook een waardering.  

Ons gedachte en verwachting is:
" De leerkrachten werken intensief samen, hebben overleg over de kinderen en het programma, leren van
elkaar en maken gebruik van elkaars creatieve, onderwijskundige en pedagogische talenten".

In verbondenheid werken we met onze verschillen samen.

Personeelsbeleid binnen Scala 
  
Het personeelsbeleid van bs 't Palet is grotendeels bepaald door het personeelsbeleid van stichting Scala. Dit beleid
is omkaderd door wettelijke regelingen en CAO-afspraken. Zo is vanaf 1 augustus 2017 de Wet Beroep en
Lerarenregister van kracht. Het doel is en was om te komen tot een beroepstandaard met daaraan gekoppeld een
register. Het verplicht inschrijven in het lerarenregister zorgde voor veel weerstand bij de leraren. Vanaf augustus
2006 waren scholen verplicht om voor iedere leraar een bekwaamheidsdossier bij te houden. Met de invoering van de
wet op het lerarenregister, zou deze verplichting vervallen. Echter de definitieve invoering van het lerarenregister is
uitgesteld tot nader order. Zolang er geen duidelijke uitspraak is dat het lerarenregister daadwerkelijk van start gaat,
blijft de verplichting gelden dat elke leraar een bekwaamheidsdossier in Cupella bijhoudt.   
Door het wettelijk registeren wil de overheid de positie van leraren en de zeggenschap van de beroepsgroep over
haar eigen professie versterken. Een goede leraar weet meer te bereiken met de leerlingen en werkt samen met zijn
collega’s en de schoolleiding aan het verder verbeteren van die kwaliteit. Een register zegt echter niets over het
functioneren van een leraar, maar laat wel zien wat ze doen aan hun ontwikkeling.   
Het personeelsbeleid van Scala is gebaseerd op de uitgangspunten van Human Being Management. Hierbij gaan we
uit van de talenten van onze medewerkers en maken we hiermee de verbinding met schoolontwikkeling en
ontwikkeling van leraren en richt zich op de professionele ontwikkeling van de leraar. Het doel is om bekwame,
duurzame inzetbare en vitale leraren voor de klas te hebben, want zij maken het verschil. Een belangrijke voorwaarde
daarvoor is dat de kennis en vaardigheden van de leraar op niveau zijn en dat deze wordt bijgehouden. Voor de
toekomst is het belangrijk dat Scala deze verbinding met samenhangende instrumenten blijft maken.   
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Human Being Management   
Stichting Scala omarmt het gedachtegoed van Human Being Management: uitgaan van de talenten en de
competenties van de medewerkers. Het optimaal benutten van deze competenties zodat de medewerkers duurzaam
inzetbaar blijven voor Scala. Scala ontwikkelt samen met MYHBM de Management Suite. Dit is een
softwareprogramma waarin alle rapportages zijn opgeslagen. Met deze software is het mogelijk om een
teamsamenstelling op basis van competenties te bekijken en projectteams samen te stellen op basis van
competenties. Daarnaast is het mogelijk om medewerkers in kaart te brengen die een verhoogd risico op uitval
hebben.  
  
Door het inzetten van HBM op het duurzaam inzetbaar houden van de medewerker en het optimaal in ontwikkeling
brengen van de medewerker, wil Scala zich onderscheiden van andere werkgevers. Door te investeren in haar
medewerkers, hun talenten te benutten en het tonen van goed werkgeverschap hoopt Scala een aantrekkelijke
werkgever te zijn en te blijven voor haar medewerkers en toekomstige medewerkers.  

Werkdruk :
Via het ministerie zijn er de afgelopen schooljaren werkdrukgelden naar de scholen gegaan. Het team heeft een
beslissende rol bij het bepalen van de wijze waarop deze gelden ingezet worden. Dit gebeurt via het
werkverdelingsplan, zie bijlage.
Op het Palet heeft het team ervoor gekozen om de gelden in te zetten voor de benoeming van een vakleerkracht gym
en daarnaast voor extra formatie om in de groepen de zorg te kunnen bieden die wenselijk is.
Andere praktisch maatregelen zijn bijvoorbeeld het gericht kijken naar het wel of niet oppakken van activiteiten die
van buiten de school komen, effectief administreren via het Esis dashboard, kleinere vertegenwoordiging in
organisatorische commissies. Daarnaast de gedachte "Vele handen maken licht werken" toepassen, waarbij iedereen
even mee aanpakt als er wat praktisch werk gedaan moet worden, zoals klaarzetten en opruimen van materialen bij
activiteiten.

Taakbeleid : 
Het taakbeleid is onder gebracht in Cupella. De wijze waarop we hiermee omgaan is opgenomen in het
werkverdelingsplan.
De niet lesgebonden taken worden naar rato van de werkomvang verdeeld. Iedereen kan, naar gelang zijn/haar
interesse en kwaliteiten, voorkeuren aangeven. Daarnaast kunnen de medewerkers meedenken over het aantal uren
per taak. We streven ernaar dat collega's zowel organisatorische als onderwijsinhoudelijke taken hebben. 

Gesprekkencyclus :  (In de bijlage de notitie ontwikkelgesprekken van Scala)
Scala wil dat haar medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling. Door autonomie aan
de medewerker te geven, de professionele groei te stimuleren en de verbinding met de medewerker aan te gaan,
hoopt Scala een goed klimaat neer te zetten waarin ontwikkelgesprekken plaats kunnen vinden. Het geven van
feedback wordt een automatisme in ons handelen met als doel om zo steeds verder in ontwikkeling te komen en
hiermee de kwaliteit van het primaire proces, het verzorgen van onderwijs, te borgen of te verhogen. Er dient een
constante dialoog opgestart te worden tussen de leidinggevende en collega’s om zo de feedbackcultuur te versterken
die we nodig hebben voor onze eigen ontwikkeling.
Door eerlijk te zijn in verwachtingen van elkaar, afspraken, consequenties en doelstellingen wordt er een klimaat
gecreëerd van wederzijds vertrouwen en weet een medewerker welke ontwikkelingen ondernomen kunnen worden
om zo de doelstellingen van zichzelf, de school en de stichting te realiseren.

DE CYCLUS VAN HET ONTWIKKELGESPREK
Centraal in de cyclus van het ontwikkelgesprek staat de constante dialoog tussen de medewerker en de
leidinggevende in relatie tot het ontwikkelen en verbeteren van prestaties en het welbevinden in relatie tot de kwaliteit
van het onderwijs. Hierbij wordt ook het bewijs van “anders vasthouden” ingezet en wordt er minder via formele
werkwijze en formulieren vastgelegd, maar meer in notitie vorm. Waarin deze notities gemaakt worden is niet zo van
belang (in OneNote of Cupella of Hr2Day of in Word), zolang de informatie maar bij de leidinggevende, de
medewerker en P&O terecht komt en gekoppeld is aan het dossier van de medewerker.
Voor het toepassen van kwaliteitsmanagement op de cyclus van het ontwikkelgesprek kunnen de elementen van de
kwaliteitscirkel van W.E. Deming: Plan - Do – Check en Act behulpzaam zijn.
Naast de gesprekken met de leidinggevende organiseren we 360 graden feedbackgesprekken met collega's.
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Beeldbegeleiding is eveneens een onderdeel van de ontwikkelgesprekken. Dit passen we 2x per schooljaar toe en
richt zich vooral op de wijze van instructie geven.

Scholing :
De wijze waarop de scholing is georganiseerd is opgenomen in de notitie scholing. (zie bijlage).
De scholing op onze school is opgebouwd in teamscholingsactiviteiten, die we gezamenlijk via het activiteitenplan
vaststellen. Dat is vaak gericht op de keuze van nieuwe methodieken of methoden. Het kan dan gaan om inspiratie
opdoen of praktische informatie krijgen. In schooljaar 2020-2021 bijvoorbeeld over het leesonderwijs. Daarnaast
volgen we graag workshops om ons deskundig te maken in het toepassen van bewegend leren. Middels een eigen
leerkracht hebben we die expertise in huis. 
Naast de teamscholing kan iedereen een keuze maken uit het aanbod van de Scala-Academie. De werkgroep
Scholing van Scala maakt jaarlijks een gevarieerd en uitgebreid programma. Tot slot kunnen collega's nog kiezen om
extern opleidingen te volgen. Dit schooljaar volgt een leerkracht de masteropleiding NLP en een andere collega volgt
de masteropleiding EN. Voor de financiering doen we in 1e instantie een beroep op subsidies vanuit het Rijk via
bijvoorbeeld de lerarenbeurs. Mocht dat niet mogelijk zijn dan passen we een verdeelsleutel toe waarbij de persoon,
de school en de stichting een bijdrage doen. De scholing is een onderdeel van de gesprekkencyclus.

Begeleiding startende leerkrachten:
Op dit moment hebben we op 't Palet geen startende leerkrachten. Op het moment dat die er zijn kunnen we
gebruikmaken van de begeleiding die vanuit Scala wordt gegeven aan startende leerkrachten. Scala heeft haar beleid
hierop aangepast aan de richtlijnen en voorwaarden opgenomen in de actuele CAO.

Zij-instromers :
Op dit moment, schooljaar 2020-2021, hebben we op 't Palet een zij-instromer. Scala heeft aangegeven geen nieuwe
lichting zij-instromers meer op te nemen, omdat de begeleiding een grote mate van tijdinvestering vraagt van de
scholen en de subsidie niet opweegt tegen de kosten. De procedure en werkwijze met zij-instromers staat op de
medewerkers portal van Scala, zie bijlage.

Mobiliteit :
Scala biedt alle medewerkers de mogelijkheid om op eigen initiatief te mobiliseren binnen de scholen van Scala en
stimuleert dat ook. In de regel wordt er nog beperkt gebruik van gemaakt.
Jaarlijks, in januari, ontvangen alle medewerkers een belangstellingsformulier waarop ze vrijwillige mobiliteit kunnen
aangeven. Daarnaast bestaat er bij terugloop van het leerlingenaantal de kans dat collega's verplicht gemobiliseerd
worden. De betrokken collega ('s) hebben dan een keuze uit de scholen die vacatureruimte hebben.

Verzuimbeleid :
In schooljaar 2014-2015 heeft Scala ervoor gekozen om de financiële consequenties van verzuim zelf af te dekken,
derhalve eigen risicodrager (ERD) te worden. Dit geeft een financieel voordeel, vooral wanneer je het verzuim beperkt
weet te houden. 
Directeuren hebben voorlichting gekregen over de wijze waarop ze verzuim beter kunnen managen. Daarnaast zijn er
voor alle medewerkers workshops geweest over de impact van verzuim op de organisatie en vooral ook over het
voorkomen van verzuim. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot het terug dringen van het verzuim op Scala niveau van
ruim 6% naar een kleine 3 %. 
De scholen krijgen een budget om het kort durende verzuim te bekostigen. Mochten er gelden van dat budget over
blijven, dan worden deze per cluster naar rato  verdeeld en mogen ze op school ingezet worden voor activiteiten voor
het team gericht op duurzame inzetbaarheid.

Kwaliteitsindicatoren van bs 't Palet:
- Het verzuim is de afgelopen twee jaren gedaald naar tussen de 1% en 2%.
- De directeur van 't Palet volgt de ontwikkeling van leerkrachten volgens de gesprekkencyclus. Dit schooljaar start de
nieuwe opzet.
- De directeur faciliteert collegiale consultatie.
- Er zijn vaste afspraken over beeldbegeleiding, te weten 2x per jaar vinden er opnames plaats.
- Alle leerkrachten participeren in het scholingsprogramma van de school en van Scala.
- De directeur stimuleert en faciliteert leerkrachten die extern opleidingen volgen.
- Nieuwe collega's zijn van harte welkom en iedereen is bereid deze te ondersteunen.
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- Door regelmatig in een kleine setting te vergaderen is er voldoende mogelijkheid voor iedereen om een eigen
inbreng te hebben.
- Directeur, bouwcoördinatoren en interne begeleiders hebben nauw contact met elkaar over het personeel en hun
ontwikkeling. Actie, zoals observatie en consultatie, worden op elkaar afgestemd.
- In Cupella wordt het taakbeleid geregistreerd en het bekwaamheidsdossier opgebouwd.

Bijlagen

1. Notitie scholingsbeleid Scala
2. Notitie ontwikkelgesprekken Scala
3. Werkverdelingsplan bs Palet
4. Procedure zij-instromers

5.2 Scholingsprogramma 2020-2021 bs 't Palet

Vooraf: 
Jaarlijks maken we op bs 't Palet een scholingsprogramma gebaseerd op de behoeften die we hebben n.a.v.
onderwijskundige en/of individuele doelen die we met elkaar in de voornemens van het betreffende schooljaar hebben
afgesproken. Dit scholingsprogramma is opgenomen in het activiteitenplan en gedeeld met de P&O manager van
stichting Scala, ter verantwoording van de inzet van de scholingsbudgetten.

Hierbij het motto als onderlegger van het scholingsbeleid.

Teamteaching: 
Collega's die een specifieke opleiding volgen of hebben gevolgd, worden in de gelegenheid gesteld hun expertise te
delen met het team als een vorm van teamteaching, maar ook als tegenprestatie voor de middelen die de school
beschikbaar heeft gesteld. 

Programma scholing schooljaar 2020-2021:  

De opzet van scholing binnen Scala en bs ’t Palet is uitgewerkt in de notitie Scholingsbeleid Scala.

Globaal valt de scholing op onze school uit ineen in twee onderdelen:
a) Teamscholing: Deze vindt hoofdzakelijk op de studiedagen plaats en is vaak gerelateerd aan nieuwe
ontwikkelingen en keuzes op onderwijskundig gebied en ten behoeve van het maken van keuzes t.a.v. nieuwe
methodes.
b) Individuele scholing: Deze wordt aangeboden via het scholingsprogramma van de Scala Academie, vanuit het
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Samenwerkingsverband of collega’s nemen zelf initiatief om extern een scholing te volgen.

Uitwerking scholing :

1) Scala Academie : door de werkgroep scholing is er een programma samengesteld n.a.v. een inventarisatie vanuit
de enquête die in januari 2020 bij de medewerkers van Scala is afgenomen. Daarnaast zijn alle workshops van dit
schooljaar geëvalueerd met de deelnemers en de workshopleiders. Die evaluaties worden ook gebruikt voor het
opstellen van een nieuw scholingsprogramma. Iedereen kan hier vanuit zijn/haar eigen interesse op inschrijven. In het
team kunnen we wel bespreken dat er bepaalde workshops zijn die goed passen in onze schoolontwikkeling. Als
voorbeeld kunnen degenen die zich nog niet voldoende thuis voelen in het coöperatief leren, als onderdeel van het
zes-fasen model, dan de workshop volgen die via de Scala academie aangeboden wordt.

2) Masterclasses SWV . 

Jaarlijks is er een aanbod vanuit het Samenwerkingsverband. Voor 2020-2021 zijn de volgende data gepland: 16-09-
2020 / 11-11-2020 / 09-12-2020 / 27-01-2021 / 17-03-2021 en 16-06-2021.

Daarnaast is er een aantal leernetwerken gepland en wel als volgt:
Hoogbegaafdheid : 02-09-2020 / 07-10-2020 / 18-11-2020 /19-01-2021 (Nieuwkomers en Hoogbegaafdheid) /21-04-
2021
Nieuwkomers : 24-09-2020 / 15-10-2020 (Nieuwkomers Vroeg- en Voorschool) /19-01-2021 (Nieuwkomers en
Hoogbegaafdheid) / 10-02-2021 (Nieuwkomers en Vroeg- en Voorschool) / 23-0-32020
Gedrag : 06-10-2020 / 20-01-2021 / 15-04-2021

3) Leesonderwijs : Op 30 september hebben we een studiedag. Op die dag volgen we als team een workshop van
Marie-Jose de Ridder over de methode List, zie uitwerking in het onderdeel voornemens 2020-2021. Dit als onderdeel
van een traject om te komen tot een nieuwe aanpak van ons leesonderwijs in schooljaar 2021-2022.

4) Bewegend leren:  
Op de studiedag van 30 september a.s. geeft Mirrin een workshop bewegend leren. Daarnaast kan iedereen zich ook
inschrijven op de workshops die Mirrin Leemans verzorgt in de Scala Academie t.a.v. dit onderwerp.

5) Beeldbegeleiding : 
Dit zien we ook als een onderdeel van scholing, vandaar dat we dit ook opgenomen hebben in onze voornemens voor
2020-2021.

6) Collegiale consultatie:  
Dit zien we eveneens als een onderdeel van scholing. Vorig schooljaar hebben we de collegiale consultatie extern
gedaan. Voor komend schooljaar reserveren we enkele dagen waarop iedereen kan inschrijven om bij een andere
collega te gaan kijken.

7) Kanjertraining: Voor een aantal collega’s is er een nascholing van de Kanjertraining op woensdag 4 november
2020 gepland. Hiermee zorgen we er voor dat de certificering op orde blijft en tevens is het een moment om ook met
collega’s van andere scholen ervaringen te delen over het gebruik van de Kanjertraining. 

8) Opleiding bewegingsonderwijs : 
Tamara van Aalst gaat in 2020-2021 verder met de opleiding bewegingsonderwijs. Vanwege de Coronacrisis is blok 2
doorgezet naar de 1e periode van schooljaar 2020-2021.

9) Master EN-opleiding : Anouk van Hout gaat in 2020-2021 verder met haar master EN opleiding.

10) NLP opleiding : Marianne Kohlbrugge wil in 2020-2021 de masteropleiding NLP volgen, dit als vervolg op haar
HBO opleiding die ze in 2019-2020 volgde en ook succesvol afgesloten heeft. Marian heeft een NLP - workshop voor
het team verzorgt op maandag 22 juni jl.

11) Snappet : Om Snappet goed te implementeren willen we een aanspreekpunt vanuit de werkgroep Rekenen
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aanstellen. Daarnaast organiseren we een observatieronde vanuit Snappet met nabespreking en kunnen de collega’s
intekenen op twee Snappet workshops, die in het programma van de Scala Academie zijn opgenomen. Deze
workshops zijn: a) Snappet: de basis en een beetje meer op woensdag 16 september 2020 en b) Snappet:
leerdoelgericht werken in de praktijk op woensdag 16 december 2020. De workshops worden verzorgd door Marieke
Berenschot van de Duinsprong.

12) Studiebijeenkomsten Cultuureducatie (zie cultuurkalender 2020-2021):
a. 25 januari 2021: studiebijeenkomst ICC-ers cluster 3 van 16.00u – 17.30u in de Voorste Venne
b. 3 maart 2021: studiedag ICC-ers, lkrn en directie van 10.00u/14.00u – 17.30u locatie n.t.b.
c. 23 of 25 maart: VIP workshop lkrn groepen 6 t.b.v. Pimp-je-schoen Halve Zolen Festival 4 juli 2021
d. 8 april 2021: Kunstmest voor ICC-ers, directeuren en werkgroep cultuur van 16.00u-18.00u bij het Pieck

C) Scala Academie en verdere individuele scholing:
a) Annelinde: Kanjertraining nascholing- Versterk je zelfvertrouwen – Haal de ruis van de lijn – Groeien door feedback
b) Karin: Haal de ruis van de lijn – Huiselijk geweld en/of kindermishandeling
c) Marjon: Kanjertraining nascholing – We moeten elk kind hetzelfde behandelen – de Alfabetcode – Executieve
functies: “Wat moet je ermee”, Meestertraining Meetkunde in de onderbouw – Generatiepactregeling Scala
d) Yvonne: Kanjertraining nascholing -
e) Johan: Kanjertraining nascholing
f) Tamara: Opleiding bewegingsonderwijs
g) Anouk: Master EN
h) Mieke: Kanjertraining nascholing - Bijeenkomst vertrouwens personen - Met sprongen vooruit 4 keer - Autisme 2
keer - Executieve functies - Generatiepact
i) Dionne: Kanjertraining nascholing – Snappet; leerdoelgericht werken in de praktijk – de meer- en hoogbegaafde
leerling
j) Marieke: Kanjertraining nascholing – Lastige gesprekken met ouders – hoe draag ik echt bij aan teamontwikkeling –
haal de ruis van de lijn – de Alfabetcode
k) Marian: NLP master opleiding – Kanjertraining nascholing - Coöperatieve werkvormen - bijeenkomst voor
vertrouwenspersoon - inspiratiesessie: systemisch kijken naar een casus van een kind - Snappet bijeenkomsten
l) Erica: Masterclass HB – Met Sprongen vooruit groepen 3 / 4 – Snappet; de basis en een beetje meer – Uitleg CAO-
PO en salarisspecificatie – afmaken basiscursus Kanjertraining
m) Yvonne Moonen: PABO deeltijd opleiding
n) Mirrin: cursus bal a vis x – Schrijfdans – Hoe draag ik echt bij aan teamontwikkeling?
o) Alexander: afmaken basiscursus Kanjertraining – cursus “Versterk je zelfvertrouwen“

5.3 vakbekwame schoolleider

De schoolleiding wordt gevormd door de directeur van de school. Kenmerkend voor de schoolleiding is, dat ze zich
richt op goede communicatie en op het adequaat organiseren van de gang van zaken op school. Tevens vinden we
het van belang dat de schoolleiding met name een onderwijskundig leider is. De directie wil adaptief leiding geven, dat
betekent dat ze daar waar nodig en noodzakelijk rekening houdt met verschillen tussen leraren. 

Bij het nemen van besluiten streven we naar draagvlak binnen het team door open en transparant met elkaar te
communiceren. In een enkel geval kan het wenselijk dat de schoolleider afstand neemt en vanuit zijn eigen rol en
verantwoordelijkheid een besluit neemt. Hij/zij zal dit duidelijk communiceren in het team. Hieronder belangrijke
kwaliteitskenmerken. Deze zijn vertaald in de onderaan vermelde kwaliteiten opgenomen in de vacaturemelding, die
gebruikt is bij de invulling van de vacature voor een nieuwe directeur in oktober/november 2020. (zie bijlage)

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn: 

De schoolleiding ontwikkelt innovatief beleid op grond van strategische keuzes
De schoolleiding communiceert adequaat met het team over de koers van de school 
De schoolleiding operationaliseert en implementeert beleid op een zorgvuldige wijze 
De schoolleiding ondersteunt de teamleden in voldoende mate 
De schoolleiding stimuleert initiatieven van de teamleden 
De schoolleiding heeft voldoende delegerend vermogen 
De schoolleiding organiseert de dagelijkse gang van zaken op een effectieve wijze 
De schoolleiding zorgt voor een plezierig werk- en leerklimaat 
De schooleider is duidelijk zichtbaar op de locatie. 
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Bijlagen

1. Profielschets schoolleider 't Palet oktober 2020

5.4 Beroepshouding

Het is voor de kwaliteit van de school van belang, dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende
capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan een
juiste beroepshouding. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

De leraren handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school
De leraren voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar 
De leraren kunnen en willen met anderen samenwerken 
De leraren bereiden zich adequaat voor op vergaderingen en bijeenkomsten 
De leraren voeren genomen besluiten loyaal uit 
De leraren zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken 
De leraren zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen 
Werken vanuit de gedachte "vele handen maken licht werk".  
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6 Organisatiebeleid

6.1 Organisatiestructuur bs 't Palet

Onze school, bs 't Palet, is een van de 14 scholen van de Stichting Scala. 

De directeur geeft, onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur van de Stichting, leiding aan de school.
De directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. 

De directie wordt bijgestaan door twee bouwcoördinatoren van de onder- en de bovenbouw (taken), een IB'er, die
allen zitting hebben in het MT. 

Belangrijk binnen de school vinden we dat het team nauw betrokken is bij het reilen en zeilen op de school. Derhalve
vinden een goede communicatie tussen directie/MT en team van groot belang. Wekelijks worden de teamleden op de
hoogte gehouden van personele, organisatorische en onderwijs inhoudelijke ontwikkelingen via de digitale weekend
memo en voor de praktische zaken via het memobord in de personeelskamer.                                                           
Daarnaast zijn teamleden mede verantwoordelijk gemaakt voor de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling middels de
werkgroepen onderwijsinhoudelijk. Iedere werkgroep maakt een Plan van Aanpak voor een bepaald vakgebied,
bespreekt dit en evalueert dit met het team.

De school heeft de beschikking over een oudervereniging en een MR. In beide organisaties is de directie
vertegenwoordigd. Op stichtingsniveau is er een GMR.

De werkwijze van onze school is uitgewerkt in een organisatiestructuur. Deze is als bijlage toegevoegd.

Bijlagen

1. Organisatiestructuur bs. 't Palet

6.2 Het schoolklimaat op bs 't Palet

Wij vinden het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers.
Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. 

Onze school is een school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te
betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. 

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:

De school ziet er verzorgd uit
De school is een veilige school 
Leraren (onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om 
Ouders ontvangen 2-wekelijks een nieuwsbrief 
De school organiseert jaarlijks enkele ouderavonden (thema-avonden) 
Ouders worden vanuit de groepen regelmatig bericht via Social Schools over organisatorische of inhoudelijke
zaken in de betreffende groep. 
Diverse groepen informeren de ouders via foto's van hetgeen de/het kind(eren) doen/doet in de klas. 
De school organiseert een moeder- en vaderverwenmoment. 
De school organiseert jaarlijks een (feest) markt voor alle ouders en kinderen.  

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Quickscan 2019 - Schoolklimaat 3,44

6.3 Veiligheid op bs 't Palet

De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is allereerst vastgesteld
welke (ernstige) incidenten de school onderscheidt. Dit zijn:

fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging via, sms, e-mail of what's app
pesten, treiteren en/of chantage
seksueel misbruik
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seksuele intimidatie
discriminatie of racisme
vernieling
diefstal
heling
(religieus) extremisme

De school beschikt over een registratiesysteem: de leraar registreert incidenten in Esis. Een incident wordt
geregistreerd als de leraar inschat dat het werkelijk een incident is, of na een officiële klacht. De IB' ers, PMM-er en
de directeur analyseren jaarlijks de gegevens die aangeleverd worden door de meldingen en stellen, in overleg met
de directie, op basis daarvan verbeterpunten vast.

De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels. Deze regels worden ook daadwerkelijk
gehanteerd. We werken met de Kanjertraning.  Incidenteel wordt er aan een groep een turbokanjertraining (of een
andere sociale training) gegeven. De lessen van de Kanjertraining staan in het teken van de ontwikkeling van goed
(passend) gedrag.

Incidenten worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen worden, wordt de
PMM-er betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van incidenten (de school beschikt
over een protocol). Tevens wordt in voorkomende gevallen de wijkagent betrokken bij de afhandeling van klachten.

De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon. De school heeft een veiligheidscoördinator, voorheen de PMM-er. In de schoolgids en het
informatieboekje worden ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten van sociale veiligheid (zie blz. 34). De school
beschikt over 2 BHV'ers. De BHV-er coördineren 2x per jaar een ontruimingsoefening. Aangezien we in een MFA
participeren zijn de ontruimingsoefeningen altijd samen met de overige instanties in de MFA. 

Kwaliteitsindicatoren :

De leerlingen voelen zich veilig
De leraren voelen zich veilig 
De ouders zijn tevreden over de veiligheidssituatie 
De school beschikt over een (digitaal) veiligheidsplan 
De school beschikt over twee aanspreekpunten t.a.v. de veiligheid, de interne contactpersonen. 
De school bevraagt leerlingen (1x keer jaar) , leraren en ouders (1x per twee jaren) systematisch over
aspecten m.b.t. veiligheid 
De school hanteert een incidentenregistratie 
De school hanteert een ongevallenregistratie 
De school evalueert jaarlijks de incidenten en ongevallen aan de hand van de registraties 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

sociale veiligheid leerlingen - Veiligheidsbeleving 3,54

vragenlijst veiligheid en welbevinden leerkrachten 2018 - Veiligheid 3,66

vragenlijst sociale veiligheid ouders - Algemeen (1) 3,35

6.4 Interne communicatie op bs 't Palet

Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. Het gaat erom betrokkenheid te creëren van de
medewerkers op het werk en op het schoolgebeuren om op die manier de kwaliteit van de school te optimaliseren.
Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere vergaderstructuur en worden er effectieve hulpmiddelen gebruikt.
Onze ambities zijn:

1. We werken met een vergadercyclus van 2x per maand:
teamvergadering
bouwvergadering
zorgteamvergadering
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werkgroepen
2. Het MT vergadert om de zes weken
3. De OV vergadert 1 x per 6 weken
4. De MR vergadert 1 x per 6 weken
5. Wij gebruiken effectieve middelen voor de communicatie: postvakken, memobord en via e-mail
6. Wekelijks stelt de directeur een memo op waarin de belangrijkste zaken van die week vermeld worden, zodat

iedereen goed geïnformeerd is.
7. In de personeelskamer hangt een memo bord. Daarop wordt eveneens het programma van de week vermeld.
8. Om de 8 weken hebben we een zorgteamoverleg waarin De GGD en Jeugdzorg een vaste stoel hebben en

afhankelijk van de casus andere instanties participeren.

Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:

1. Zaken worden op de juiste plaats besproken
2. Vergaderingen worden goed voorbereid, agenda is uiterlijk 5 dagen voor de vergadering rondgestuurd.
3. Op vergaderingen is sprake van actieve deelname, eventueel door het toepassen van coöperatieve werkvormen.
4. In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf
5. Wij geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen

6.5 Samenwerking bij bs 't Palet

Onze school staat midden in de gemeenschap en participeert in een Multifunctionele Accommodatie, de
Caleidoscoop.  Wij streven naar samenwerking met instanties in het gebouw en in de wijk. Onze school onderhoudt
daarom structurele contacten met externe instanties. Hierdoor halen we expertise binnen waardoor we adequaat
samen kunnen werken aan de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. We dragen daarvoor, als school,
ouders en omgeving, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De externe instanties waarmee we een relatie
onderhouden zorgen voor advies, hulp en ondersteuning en dit komt de kwaliteit van het onderwijs en de school als
organisatie ten goede. Daarom onderhoudt onze school systematische en gereguleerde contacten met:

1. Voorschoolse voorzieningen: PSZ Beertje Boog en Belle Fleur van kinderopvang Mikz.
2. Buurthuis de Mand.
3. Zorginstantie Cello met mensen met een beperking.
4. De Wijkwinkel
5. Regionale Expertise Centra (contacten lopen via de IB-er)
6. Zorgteam Palet

In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met:

De leerplichtambtenaar
De wijkagent
Centrum voor jeugd en gezin
Schoolmaatschappelijk werk
Schoolarts

6.6 Contacten met ouders

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen
begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.
Onze ambities zijn:

1. Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten
2. Ouders zijn in de gelegenheid om hun eigen kind onder of na schooltijd te begeleiden middels de opzet van LMO

(leren met ouders)
3. Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen van de ouders.
4. Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken via de Social Schools middels de 2-wekelijkse

nieuwsbrief.
5. Ouders worden uitgenodigd voor de verwachtingsgesprekken waarin school - ouders en kinderen naar elkaar de

verwachtingen voor het schooljaar uitspreken.
6. Ouders worden betrokken bij (extra) zorg
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7. Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs
8. Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind tijdens de 10-

minutengesprekken.
9. Leraren stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie

10. Ouders worden betrokken bij het opstellen van protocollen via de Oudervereniging en de
Medezeggenschapsraad.  

6.7 Overgang PO-VO voor kinderen van bs 't Palet.

We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons
betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig
hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de
scholen waaraan we leerlingen leveren. Onze ambities zijn:

1. Wij hebben een procedure van advisering van basis- naar voortgezet onderwijs (zie bijlage)
2. Wij overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren
3. Wij hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt
4. Wij beschikken over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden
5. Wij controleren of onze adviezen effectief zijn
6. We participeren in de organisatie van voorlichtingsavonden.
7. We organiseren gesprekken over een voorlopig en definitief schooladvies voor de leerlingen van de groepen 8

met hun ouders en met de kinderen zelf.

6.8 Privacybeleid op bs 't Palet en binnen stichting Scala

Privacyreglement 

Onze school beschikt over een privacyreglement (incl. protocollen) waarin staat hoe wij met privacy omgaan. In het
reglement staat hoe we omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen én medewerkers. En hoelang de gegevens
worden bewaard. In het reglement garanderen we dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat
betekent dus ook dat de informatie die we in de schooladministratie (o.a. het LOVS) vastleggen juist, nauwkeurig én
volledig up-to-date is. Het reglement staat op onze website en de hoofdlijnen staan in onze schoolgids. 

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:

We beschikken over een privacyreglement
We waarborgen de privacy van leerlingen en persoonsgegevens 
We beschikken over afspraken over de leerlingengegevens 
We hebben de rechten van de ouders m.b.t. privacy beschreven 
Ouders krijgen bij de aanmelding informatie over het privacy beleid van de school. 

6.9 Voor- en vroegschoolse educatie op bs 't Palet

Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent dat we nauw samenwerken met de
peuterspeelzaal en de Kinderopvang in de MFA. De samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg over het
onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en begeleiding. Onze school, groep 1
en 2, maakt gebruik van de methode KIJK. 

In een aantal gevallen van plaatsing op de basisschool is er sprake van een warme overdracht. Onze ambities zijn:

1. Wij beschikken over een gericht ouderbeleid
2. Wij beschikken over doorgaande leerlijnen qua aanbod middels de afstemming van de methoden op elkaar.
3. Het educatief handelen is op elkaar afgestemd door de afspraken in de beleidsnotitie.
4. De zorg en begeleiding is op elkaar afgestemd
5. De kwaliteitszorg richt zich ook op VVE
6. Er is in een aantal gevallen sprake van een warme overdracht
7. De opbrengsten zijn van voldoende niveau

6.10 Voor-, tussen- en naschoolse opvang op bs 't Palet
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Onze school beschikt over voorzieningen met betrekking tot de voorschoolse en naschoolse opvang. We werken
intensief samen met kinderopvang Mikz zowel op het gebied van voor- als naschoolse opvang. Deze voorziening is in
de school gehuisvest.

Vanwege het continurooster sinds schooljaar 2020-2021 hebben we geen tussenschoolse opvang meer.
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7 Financieel beleid

7.1 Financiële inrichting

1. Rijkssubsidie  
  
De baten bestaan voor circa 95% uit subsidiebijdragen van het ministerie van OCW. Deze zijn gebaseerd op
bekostigingsstelsel primair onderwijs en leerlingenaantallen.   
De kosten vallen uiteen in personeelskosten (80% a 85%) en kosten voor materiele instandhouding. (restant). 

Materiele instandhouding :
Scala beheert de gelden voor de scholen. De scholen krijgen budgetten per post toegewezen. Sinds kort worden alle
kleine posten niet meer apart benoemd, maar heeft Scala heel veel kleinere posten onder gebracht in een grote post.
Enkele budgetten zijn geoormerkt en dienen derhalve ook besteed worden aan de betreffende activiteit, bijvoorbeeld
cultuureducatie. T.a.v. de scholingsbudgetten heeft Scala de voorwaarde dat deze gebruikt moeten worden in het jaar
waarin ze zijn toegewezen, zo niet dan kunnen de gelden niet meer op schoolniveau besteed worden. Heeft een
school een positief budget op de begroting aan het einde van een kalenderjaar, dan wordt van dat positieve resultaat
50% toegevoegd aan het budget voor het volgende jaar.

Procedure materiele instandhouding:

Van het verloop van de kosten van materiele instandhouding krijgen we kwartaaloverzichten. Hierin zijn ook de
afschrijvingsgelden voor OLP, meubilair en ICT, opgenomen.
Ieder najaar, voordat de begroting van een nieuw kalenderjaar wordt opgesteld, hebben alle directeuren een gesprek
met de afdeling financiën over het MIP (Meerjaren Investerings Plan). Hierin worden de investeringen voor meubilair
en OLP (onderwijs Leer Pakket) doorgenomen. De investeringen van ICT lopen sinds een jaar via de ICT werkgroep.
Op basis van de afschrijvingstermijnen worden nieuwe investeringen gepland. Voor meubilair is de
afschrijvingstermijn 20 jaar, voor OLP is dat 8 jaren en voor ICT hardware 4 jaar en 10 jaren voor touchscreens.
Mochten we langer dan de afschrijvingstermijn gebruik kunnen maken van de materialen, dan worden investeringen
in goed overleg doorgeschoven naar een volgend kalenderjaar.

Budget Personeel:
Het personeel wordt jaarlijks toegekend op basis van het leerlingenaantal op de 1e schooldag. Middels de zwaarte
van de leerlingenpopulatie, gebaseerd op gemeentelijke wijkcijfers, worden er extra onderwijsachterstandsgelden 
 toegekend voor de formatie. Tevens is de mogelijkheid om de werkdrukgelden in te zetten voor extra formatie,
bijvoorbeeld vakleerkracht gym, onderwijsassistente e.a.

Subsidies voor Scala: 
Belangrijkste punten die beheerst moeten worden zijn:  
• komen alle subsidies waar recht op bestaat ook binnen;  
• worden de geoormerkte subsidies besteed conform de voorwaarden zodat het risico op terugbetaling wordt 
geminimaliseerd.  
Deze 2 onderdelen worden bewaakt door de stafmedewerker personeel en financiën en verantwoord in de
kwartaalrapportages.   
  
Het ministerie van OCW maakt bekend wanneer er sprake is van nieuwe subsidies. Dergelijke informatie komt vaak
van meerdere kanten binnen, zoals in de vorm van nieuwsbrieven, via werkgeversorganisaties of collega-
organisaties. De van belang zijnde informatie wordt verspreid onder de belanghebbenden. Tevens wordt deze
informatie besproken op het 4-wekelijkse directeurenoverleg.  
De medewerkers van het bestuursbureau handelen de procedure m.b.t. de subsidies af. 
  
Prestatiebox :
Bijzondere bekostiging voor het realiseren van afspraken uit het bestuursakkoord en in het kader van het programma
Cultuureducatie met Kwaliteit.
De 4 actielijnen uit het bestuursakkoord zijn: 
1) Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
2) Een brede aanpak voor onderwijsverbetering
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3) Professionele scholen
4) Doorgaande ontwikkellijnen

Groeiregeling :
Als het totale aantal leerlingen binnen Scala in het lopende schooljaar met 3% + 13 stijgt, dan wordt de groeiregeling
toegepast.
Scala heeft interne afspraken gemaakt over groei op schoolniveau. Voor iedere kern wordt jaarlijks wtf 0,6 vrij
gemaakt om groei op te vangen. Deze opvang kan zijn dat dit op schoolniveau ingezet wordt of dat  de krachten in
een kern gebundeld worden en er een opvang komt op een afgesproken locatie voor de opvang van kinderen van
verschillende scholen.

Subsidie zij-instromers:
Bijdrage van € 20.000 per zij-instromer, die via het zij-instromerstraject binnen 2 jaar zijn bevoegdheid haalt. Op bs 't
Palet hebben we 1 zij-instromer opgenomen in de formatie van schooljaar 2020-2021. 

Eerste opvang vreemdelingen:
Allereerst hebben schoolbesturen voor deze leerlingen recht op de reguliere bekostiging. Daarnaast is er een extra
vergoeding voor de opvang van kinderen die korter dan 2 jaren in Nederland woonachtig zijn.

SWV po Langstraat Heusden Altena:
Het Samenwerkingsverband draagt de volgende middelen aan ons over:
1) Lichte ondersteuningsmiddelen: deze middelen hebben als doel de basisondersteuning van onze scholen te
versterken.
2) Zware ondersteuningsmiddelen: dit budget is bedoeld voor de inzet van de ambulante begeleiding (AB) en om de
dienst van het SO te bekostigen. Deze middelen worden ook aangewend om de uren van de IB-ers en het deskundig
bevoegd gezag (DBG-ers) deels te bekostigen. Op die manier ontstaat er meer ruimte om middelen naar het primaire
proces te laten vloeien. De DBG-ers monitoren de uitgaven van de arrangementen en inzet AB. Op onze school
hebben we de AB-er voornamelijk ingezet op gedrag, vanwege de aanwezige problematiek in diverse (bovenbouw)
groepen. Als voorbeeld zetten we vanuit dit budget een High Ten programma in om de groepssfeer in een groep 8 te
verbeteren.
3) Leergemeenschappen: dit budget wordt gebruikt om de algemene scholingsactiviteiten te verhogen.

Baten gemeente/provincies:
Voor de inzet van 2 fte in het sport- en beweegteam stelt de gemeente Heusden jaarlijks € 20.000,- per fte
beschikbaar. Scala legt hierover verantwoording af naar de gemeente.

De gemeente heeft vanaf schooljaar 2017-2018 subsidie toegekend voor het Voorportaal . Kinderen met een grote
taalachterstand krijgen hiervoor extra taalondersteuning. Daarnaast is er een dagdeel beschikbaar om ouders
taalonderwijs te geven, afgestemd op het programma van de kinderen.

Opleidingsschool :
Stichting Scala biedt studenten en stagiaires zinvolle leerwerkplekken aan. Er zijn drie opleidingsscholen binnen
Scala. Deze scholen verzorgen de praktijkopleiding van de Pabostudenten in samenwerking met Fontys Hogeschool
Kind & Educatie in Den Bosch. Scala ontvangt hiervoor een subsidie per student.

Opstellen meerjareninvesterings- en onderhoudsplan.
In september- oktober starten de stafmedewerkers financiën en huisvesting de jaarlijkse gesprekken met de
schooldirecteuren over de benodigde investeringen voor Onderwijs Leerpakket (OLP), meubilair en ICT. Met de
stafmedewerker facilitaire zaken wordt het meerjaren onderhoudsplan besproken. Op basis van deze gesprekken
wordt per school het investerings- en onderhoudsplan vastgesteld.

Baten :
Deze worden begroot op basis van:
1) bekostigingstelsel primair onderwijs
2) leerlingenaantallen per 1 oktober.
3) ervaringscijfers lopend jaar en voorgaande jaren t.a.v. overige subsidies.
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Lasten:
Voor ruim 80 % hebben we personeelslasten. Deze worden begroot op basis van het meerjaren-
bestuursformatieplan. De overige 20 % bestaan uit uitgaven t.l.v. materiele instandhouding zoals afschrijvingen,
onderhoud, alle overige leerling- en schoolgebonden kosten. 
De begroting wordt gebaseerd op:
1) meerjaren onderhoudsplan
2)  investeringsplan voor OLP, meubilair en ICT
3) dotaties aan en onttrekkingen uit voorzieningen
4) berekening van de baten en lasten.

Beoordeling / goedkeuring / vaststelling :
De directeur-bestuurder beoordeelt en toetst gedurende het begrotingsproces de begroting, het meerjaren
onderhoudsplan en - investeringsplan en de liquiditeitsplanning aan de beleidsuitgangspunten. In november wordt de
concept begroting aangeboden en intern besproken. In december gaat deze naar de Raad van Toezicht. Na
goedkeuring door de RvT stelt de directeur-bestuurder de begroting vast en wordt deze voor een advies voorgelegd
en toegelicht in de GMR.

7.2 Interne geldstromen bs 't Palet

De oudervereniging van bs 't Palet vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor een
kind is € 35,00 per jaar. € 15,- hiervan is beschikbaar voor de jaarlijkse activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst en andere
activiteiten. Daarnaast wordt € 20,- gebruikt voor het schoolreisje dat ieder schooljaar georganiseerd wordt. Verder
organiseert de oudervereniging via hun sponsorcommissie ook sponsoractiviteiten zoals verkoop kerststukjes en
worstenbroodjes. Deze gelden worden gebruikt voor de aanschaf van spelmateriaal en voor het steunen van goede
doelen.

Op de ALV (Algemene Leden Vergadering) presenteert de penningmeester van de oudervereniging het financieel
jaarverslag en de begroting aan de ouders die belangstelling hebben en wordt er om instemming gevraagd. 
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8 Zorg voor kwaliteit

8.1 Kwaliteitszorg

Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg:  

Vanuit een meerjarenplanning in het schoolplan beoordelen en verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een
systematische en effectieve wijze. 

De instrumenten die we inzetten voor kwaliteitszorg en personeelsbeleid (zie hoofdstuk Personeelsbeleid) leiden
vrijwel altijd tot aandachtspunten. Samen met het team –en in het perspectief van onze streefbeelden en actuele
ontwikkelingen- stellen we op basis daarvan voornemens vast. Deze zijn opgenomen in het activiteitenplan. Daarbij
gaat het altijd om keuzes; we gaan uit van het principe: niet het vele is goed, maar het goede is veel. De gekozen
voornemens worden daarna verwerkt in het plan van aanpak en uitgewerkt door een werkgroep. De directie monitort
mede de voortgang. Aan het eind van het jaar evalueren we de plannen van de werkgroepen onderwijsinhoudelijk.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

1) Wij beschikken over een meerjarenplanning voor kwaliteitszorg (zie jaarplan)

2) Wij beschikken over toetsbare doelen bij de diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan)

3) Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende beleidsterreinen via WMKpo (zie
dit schoolplan) minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden

4) Wij laten de kwaliteit van onze school beoordelen door ouders van de MR en leraren

5) Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, activiteitenplan)

6) Wij evalueren 2x per jaar of onze voornemens gerealiseerd zijn

7) Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders) 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

basiskwaliteit 2019 - KA1: Kwaliteitszorg 3,38

Quickscan 2019 - Kwaliteitszorg 3,59

Bijlagen

1. voorwoord activiteitenplan

8.2 Kwaliteitscultuur

Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op het steeds verbeteren
van onze persoonlijke kwaliteit (zowel directie als team). Het uitgangspunt voor onze professionalisering is onze visie
die vertaald is in ambities, in indicatoren voor ons (onderwijskundig) handelen. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

1) We beschikken over een heldere visie die vertaald is in concrete gedragsindicatoren

2) Onze visie en de ambities vormen het uitgangspunt voor onze professionalisering

3) De schoolleiding is sterk gericht op de ontwikkeling van het team

4) De schoolleiding heeft zicht op de sterke kanten en de verbeterpunten van de leraren en het team als geheel.

5) De schoolleiding beschikt over een professionaliseringsplan, welke jaarlijks wordt ge-update,

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

basiskwaliteit 2019 - KA2: Kwaliteitscultuur 3,71

8.3 Verantwoording en dialoog
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Op onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Planmatig wordt onze
school geauditeerd, we beschikken over een leerlingenraad. Ieder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons
schoolplan) met onze voornemens. Het jaar sluiten we af met een evaluatievergadering. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

1) Onze school stelt jaarlijks een jaarplan met voornemens op

2) Onze school betrekt externen, via de inspectie en de BDG-ers, bij de kwaliteitszorg (bepaling en beoordeling) 

8.4 Het meten van de basiskwaliteit

In 2019 hebben we, vanuit een bovenschools initiatief, een WMKpo enquête afgenomen over de stand van zaken
betreffende de basiskwaliteit, zie hieronder de opbrengsten van die enquête.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

basiskwaliteit 2019 - KA1: Kwaliteitszorg 3,38

basiskwaliteit 2019 - KA2: Kwaliteitscultuur 3,71

basiskwaliteit 2019 - KA3: Verantwoording en dialoog 3,39

basiskwaliteit 2019 - OP2: Zicht op ontwikkeling 3,5

basiskwaliteit 2019 - OP3: Didactisch handelen 3,5

basiskwaliteit 2019 - OP4: (Extra) ondersteuning 3,62

basiskwaliteit 2019 - OP6: Samenwerking 3,69

basiskwaliteit 2019 - OP8: Toetsing en afsluiting 3,97

basiskwaliteit 2019 - OR1: Resultaten 3,5

basiskwaliteit 2019 - OR2: Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] 3,55

basiskwaliteit 2019 - OR3: Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] 3,25

basiskwaliteit 2019 - SK1: Veiligheid 3,77

basiskwaliteit 2019 - SK2: Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] 3,61

8.5 Wet- en regelgeving

Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en
regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen:

1. De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie
2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
3. Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie
4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
5. Het zorgplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie (via het samenwerkingsverband)
6. Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
7. Wij programmeren voldoende onderwijstijd

8.6 Inspectiebezoeken

Onze school heeft op 20 en 21 maart 2017 een uitgebreid schoolbezoek gehad van de Inspectie van het Onderwijs.
We beschikken over een rapport met de bevindingen (zie bijlage). De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit
van het onderwijs op onze school op orde is: onze school heeft een basisarrangement (voldoende). Er zijn nauwelijks
tekortkomingen, en daar waar dat wel zo is, hebben we een plan van aanpak opgesteld. 

Daarnaast hebben we 17 september 2020 een onderzoek gehad t.a.v. Kwaliteitsverbetering en Leerlingenpopulatie.
(Rapport is als bijlage toegevoegd)

Bijlagen
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1. document onderzoek 17092020
2. Presentatie bevindingen inspectiebezoek
3. Rapport inspectiebezoek maart 2017

8.7 Quick Scan - Zelfevaluatie

De Quick Scan (WMK-PO) is conform onze meerjarenplanning (zie schoolplan 2016-2020 afgenomen in april 2019.
Het aantal deelnemers bedroeg 24 (responspercentage: 100%). De gemiddelde score was: 3,55. Naast de Quick
Scan nemen we jaarlijks een schooldiagnose af (zie onze meerjarenplanning). Op basis van de uitslagen stellen we
actiepunten vast.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Quickscan 2019 3,55

8.8 Vragenlijst Leraren

De vragenlijst voor Leraren (WMK) is afgenomen in april 2018 en in oktober/november 2020. Het responspercentage
was 100%. De leraren zijn gemiddeld genomen goed tevreden over de school. Gemiddelde score: 3,67

In oktober 2020 hebben we de vragenlijst Sociale Veiligheid opnieuw bij het team afgenomen. De gemiddelde score
3,78 , waarmee de teamleden aangeven uitstekend tevreden te zijn over de sociale veiligheid op onze school bs. 't
Palet. Er zijn twee scores die net onder de norm zitten:

Score 2,93: Ik durf er iets van te zeggen als iemand bij anderen zorgt voor een gevoel van onveiligheid.
Score 2,87: Ik durf er iets van te zeggen als iemand bij anderen zorgt voor een verminderd gevoel van
welbevinden.

Een score is duidelijk beneden de norm:
Score 2,38: Ik heb collega's op school die ik reken tot mijn vrienden/vriendinnen. 

T.a.v. deze laatste score is het maar de vraag of collega's ook tot vrienden of vriendinnenkringen gerekend moet
worden. Dit kan leiden tot een familiecultuur en onprofessioneel klimaat.

Aangezien de enquête bovenschools is uitgezet en nog actief is tot 15 december 2020 kon de eindscore op het
moment van het verwerken in het schoolplan niet rechtstreeks uit WMKpo ge-upload worden, vandaar onderstaande
poster met de gegevens. De samenvatting van de scores is als bijlage toegevoegd.
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Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Sociale veiligheid en welbevinden 3,67

Bijlagen

1. Samenvatting team score sociale veiligheid 2020
2. Samenvatting team score sociale veiligheid 2020

8.9 Vragenlijst Leerlingen

De vragenlijst voor Leerlingen (WMK) is afgenomen in september 2020. De vragenlijst is gescoord door de leerlingen
van groep 5, 6, 7 en 8. Het responspercentage was 95%. De leerlingen zijn gemiddeld genomen tevreden over de
school. Gemiddelde score: 3,49. De kwaliteit van de school wordt ten aanzien van leerlingen niet alleen gemeten met
behulp van een vragenlijst. Op onze school functioneert ook een leerlingenraad. De raad komt maandelijks bijeen
onder leiding van de coördinator bovenbouw en bespreekt allerlei schoolaangelegenheden die samenhangen en de
beleving van de kwaliteit door de leerlingen.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Sociale veiligheid leerlingen 3,49

Bijlagen

1. poster enquête sociale veiligheid 2020

8.10 Vragenlijst Ouders

De vragenlijst voor Ouders (WMK) is afgenomen in februari 2018.  Het responspercentage was 17%. Dit aantal is te
laag. Derhalve zijn de scores niet representatief en nemen we deze ook niet mee in onze kwaliteitszorg systeem.

Van 6 oktober t/m 15 december 2020 nemen we de enquête sociale veiligheid bij de ouders af. 

Aangezien deze enquête bovenschools is uitgezet, kunnen we niet tussentijds de score uploaden uit WMKpo,
vandaar de poster met de scores tot 8 november 2020. In de bijlage de samenvatting met de score tot 8 november
2020. 

Gemiddelde score is 3,54 met een respons van 35 %,

De cijferbeoordeling is 8,5.
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Bijlagen

1. 20201108 samenvatting ouder score sociale veiligheid 2020

8.11 Evaluatieplan 2020-2024

Onze school beschikt over een meerjarenplanning voor de kwaliteitszorg. Daarin zijn opgenomen de Quick Scan, de
Schooldiagnoses en de vragenlijsten (zie bijlage). De diverse paragrafen komen als volgt terug in de
meerjarenplanning:

Hoofdstuk Beleidsterreinen
April
2021

April
2022

April
2023

April
2024

Onderwijskundig
beleid

Levensbeschouwelijke identiteit  X   

Onderwijskundig
beleid

Sociaal-emotionele ontwikkeling X    

Onderwijskundig
beleid

Actief Burgerschap en Sociale Cohesie   X  

Onderwijskundig
beleid

Leerstofaanbod  X   

Onderwijskundig
beleid

Taalleesonderwijs X    

Onderwijskundig
beleid

Rekenen en wiskunde  X   

Onderwijskundig
beleid

Wereldoriëntatie    X

Onderwijskundig
beleid

Bewegingsonderwijs   X  

Onderwijskundig
beleid

Gebruik leertijd   X  

Onderwijskundig
beleid

Pedagogisch handelen X    

Basisschool 't Palet

Schoolplan 2020-2024 65



Onderwijskundig
beleid

Didactisch handelen    X

Onderwijskundig
beleid

Actieve en zelfstandige leerhouding van de
leerlingen

  X  

Onderwijskundig
beleid

Klassenmanagement  X   

Onderwijskundig
beleid

Zorg en begeleiding    X

Onderwijskundig
beleid

Passend onderwijs    X

Onderwijskundig
beleid

Opbrengsten X X

Personeelbeleid Integraal personeelsbeleid  X   

Personeelbeleid Schoolleiding   x  

Personeelbeleid Beroepshouding    X

Organisatie en
beleid

Schoolklimaat X    

Organisatie en
beleid

Interne communicatie    X

Organisatie en
beleid

Externe contacten   X  

Zorg voor kwaliteit Kwaliteitszorg    X

Zorg voor kwaliteit Wet- en regelgeving   X  

  4 6 7 8

Hoofdstuk Beleidsterreinen
April
2021

April
2022

April
2023

April
2024
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9 Strategisch beleid

9.1 Strategisch beleid stichting Scala

Strategisch Beleid Stichting Scala.

Stichting Scala heeft schooljaar 2018-2019 het strategisch beleidsplan herzien. De uitgangspunten zijn vastgelegd in
een vision-eye (zie bijlage), waarin de kernbelofte centraal staat: 
"Wij geloven dat ieder mens uniek is. Groei en ontwikkeling hebben ruimte nodig. Wij beloven onze leerlingen, hun
ouders en onze medewerkers diversiteit, zodat er iets te kiezen valt".

Rond de kernbelofte zijn 6 bewijzen geformuleerd, waarmee we onze belofte willen waarmaken.

1. Anders vasthouden: 
We richten ons op waar het onderwijs echt voor is bedoeld. Regels, procedures en administratieve last schaffen we af
tenzij we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Leerkrachten zijn eigenaar van het ontwikkelproces van de
leerling, zijn trots op hun vak en staan voor hun kwaliteit. Ze hebben vertrouwen in het eigen vakmanschap. Iedere
medewerker van Scala identificeert zich met de stichting.

2. Samenwerken binnen Scala : 
Binnen de school en binnen de stichting werken we actief samen. We nemen initiatief om elkaars talenten optimaal te
benutten: binnen Scala, binnen onze scholen en binnen onze teams. We zoeken elkaar op en leren van elkaar.

3. Samenwerken in de keten : 
We werken actief samen met partners in de keten. We streven naar ontschotting en maken gebruik van elkaars
expertise en kennis. Samen bieden we optimale én integrale begeleiding van het kind.

4. Vernieuwende onderwijsconcepten : 
We experimenteren met vernieuwende onderwijsconcepten, gericht op de leefwereld van de kinderen nu en in de
toekomst. Concepten die aansluiten op onze directe omgeving (de wijk). We betrekken daar ook actief onze
leerlingen bij. Concepten die echt werken passen we vervolgens toe, additioneel op ons basispakket.

5. Duurzaam, vitaal en wendbaar personeel : 
Medewerkers zijn goed in hun professie, zijn gericht op de leerling en hebben een goede balans tussen rust en
prestatie. Ze nemen frequent deel aan programma’s die er op zijn gericht om fris en vitaal te blijven en hun talent te
laten ontwikkelen. Medewerkers spelen flexibel in op ontwikkelingen en zijn wendbaar. Talenten worden gezien en
benut.

6. Onderwijs op maat : 
Vanaf de start tot en met het verlaten van Scala volgen we de leerling individueel. We zorgen dat binnen de stichting
onderwijsdiversiteit is aangeboden, zodat leerling/ouder kan kiezen voor de vorm en plek die bij de leerling het beste
past.

Deze bewijzen worden op Scala niveau uitgewerkt, zie bijlage, in concrete doelen en acties.
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Bijlagen

1. Vision Eye Scala
2. Uitwerking Strategie stichting Scala
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10 Aandachtspunten 2020-2024

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Aandachtspunten Inleiding Terugloop leerlingaantal hoog

Groepsdoorbrekend werken gemiddeld

Werkgroepen onderwijsinhoudelijk gemiddeld

Buitenlessen en -activiteiten gemiddeld

Snappet hoog

Leesonderwijs gemiddeld

Wereldorientatie gemiddeld

Ontwikkeling Kindcentrum gemiddeld

Continurooster hoog

Gesprekkencyclus gemiddeld

Inrichting openbare speelplaats gemiddeld

Beeldbegeleiding hoog

Doe middagen gemiddeld

Bewegend leren hoog

Plus in de klas gemiddeld

Robotisering in het onderwijs gemiddeld

Nieuwe taalmethode gemiddeld

Pedagogisch handelen Veiligheidsplan up to date houden gemiddeld
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11 Meerjarenplanning 2020-2021

Thema Verbeterdoel

Aandachtspunten Inleiding Terugloop leerlingaantal

Groepsdoorbrekend werken

Werkgroepen onderwijsinhoudelijk

Buitenlessen en -activiteiten

Snappet

Leesonderwijs

Wereldorientatie

Ontwikkeling Kindcentrum

Continurooster

Gesprekkencyclus

Beeldbegeleiding

Doe middagen

Bewegend leren

Pedagogisch handelen Veiligheidsplan up to date houden

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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12 Meerjarenplanning 2021-2022

Thema Verbeterdoel

Aandachtspunten Inleiding Terugloop leerlingaantal

Groepsdoorbrekend werken

Werkgroepen onderwijsinhoudelijk

Buitenlessen en -activiteiten

Leesonderwijs

Ontwikkeling Kindcentrum

Gesprekkencyclus

Inrichting openbare speelplaats

Beeldbegeleiding

Doe middagen

Bewegend leren

Plus in de klas

Pedagogisch handelen Veiligheidsplan up to date houden

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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13 Meerjarenplanning 2022-2023

Thema Verbeterdoel

Aandachtspunten Inleiding Robotisering in het onderwijs

Nieuwe taalmethode

Pedagogisch handelen Veiligheidsplan up to date houden

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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14 Meerjarenplanning 2023-2024

Thema Verbeterdoel

Pedagogisch handelen Veiligheidsplan up to date houden

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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15 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 09NW

Naam: Basisschool 't Palet

Adres: Jan Steenstraat 2 A

Postcode: 5251 NG

Plaats: Vlijmen

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2020 tot 2024
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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16 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 09NW

Naam: Basisschool 't Palet

Adres: Jan Steenstraat 2 A

Postcode: 5251 NG

Plaats: Vlijmen

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2020 tot 2024 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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