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Extra vrije dag
Zomervakantie

ma.
ma.
ma.
vr.
ma.
do.
ma.
di.
ma.

22-10-2018
24-12-2018
25-02-2019
19-04-2019
22-04-2019
30-05-2019
10-06-2019
11-06-2019
22-07-2019

t/m
t/m
t/m

vr.
vr.
vr.

26-10-2018
04-01-2019
01-03-2019

t/m
t/m

vr.
vr.

03-05-2019
31-05-2019

t/m

vr.

30-08-2019

Studiedag groepen 1 t/m 8:
do.
20-09-2018
woe. 26-06-2019
Studiedag groepen 1 t/m 6:
woe. 31-10-2018
vr.
15-02-2019
ma. 08-04-2019
vr.
07-06-2019
Op woensdag 5 december 2018, vrijdag 21 december 2018 en vrijdag 19 juli 2019 zijn alle
groepen om 12 uur vrij.
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Groepsindeling
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1-2A

Willy
(Francis)

Willy
(Francis)

Mirjam H

Mirjam H

Willy
(Francis)

1-2B

Joke

Joke

Mirjam
(Hilde)

Joke

Joke

1-2C

Jeanet

Jeanet

Jeanet

Mirjam
(Hilde)

Mirjam
(Hilde)

1-2D

Esther

Karin

Karin

Karin
(Esther na kerst)

Karin

1-2E

Lindsay

Lindsay

Lindsay

Lindsay

Lindsay

3A

Aimée

Aimée /
Melinda

Aimée

Melinda

Melinda

3B

Renske

Renske

Renske

Lilian

Lilian

4A

Kim

Kim

Ruby
(Amber)

Ruby
(Amber)

Ruby
(Amber)

4B

Balou

Balou

Balou

Balou

Balou

4C

Marion
(Gerda)

Marion
(Gerda)

Anja

Anja

Anja

5A

Inge
(Carla)

Inge
(Carla)

Marsha
(Carla)

Marsha
(Gerda)

Marsha
(Gerda)

5B

Michelle

Amber

Michelle

Michelle

Michelle

5C

Anne Marie

Anne Marie

Anne Marie

Anne Marie

Anne Marie

6A

Rowan

Rowan

Rowan

Rowan

Rowan

6B

Leonie
(Koosje)

Leonie
(Koosje)

Corianne

Corianne

Corianne

6C

Michiel

Michiel

Michiel

Michiel

Michiel

7A

Janneke
(Sanne)

Janneke
(Sanne)

Janneke
(Esther v. Dijk)

Esther v. Dijk

Esther v. Dijk

7B

Ilonka

Ilonka

Ilonka

Ilonka

Ilonka

7C

Rudger

Rudger

Rudger

Rudger

Rudger

8A

Marjan

Marjan

Marjan

Marjan

Marjan

8B

Maaike

Maaike

Linda

Linda

Maaike

Loes

Loes

Gymdocent

Vera

IB gr 1-4

Loes

Vera
Loes
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IB gr 5-8
Administratie
Conciërge

Ellis
Mariëtte
Willem
(tot 12.30 uur)

Bouwcoördinatoren
Directie

Willem
(tot 12.30 uur)

Ellis

Ellis

Mariëtte

Mariëtte

Willem
(tot 12.30 uur)

Willem
(tot 12.30 uur)

Esther/ Linda

Francisco

Francisco

Willem
(tot 12.30 uur)
Esther / Linda

Francisco

Francisco

Francisco

Schooltijden
De groepen 1 t/m 6 gaan alle dagen van 08.30 - 14.00 uur naar school. Dit betekent dat de
kinderen op school lunchen onder toezicht van de leerkrachten. De deuren van de school
zullen om 08.15 uur open gaan en de lessen starten om 08.30 uur. Vanaf het moment dat
de deuren open zijn, gaan de kinderen aan het werk in de groep met het
inloop/werkmoment.
Door de invoering van het vijf gelijk dagen rooster geldt voor de groepen 7 en 8 een
overgangsregeling met betrekking tot het aantal lesuren. Deze overgangsregeling schuift
jaarlijks op en verdwijnt in het schooljaar 2020 -2021 uit het rooster. Concreet betekent dit
dat de groepen 7 en 8 op maandag t/m donderdag van 08.30 - 14.15 naar school gaan. Op
vrijdagen zijn deze groepen net als de rest van de school om 14.00 uur uit.

Wie zit waar?

Op de tweede verdieping boven de Realgym (ingang naast de fietsenkelder) zijn de groepen
7a, 7b en 7c gehuisvest. De teamkamer zal volgend schooljaar op de begane grond in de
Loysder Hoek te vinden zijn.
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Gym en roosters
De kleuters gymmen meerdere keren per week in
het speellokaal met de eigen leerkracht.
De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden
door juf Vera gegeven, zij is vakspecialist
bewegingsonderwijs.
Maandag
: groepen 3 t/m 8 (behalve 5C)
Dinsdag
: groep 5C
Woensdag
: groepen 3 t/m 8 (behalve 5C)
Donderdag : groep 5C

Goed om te weten
Organisatie
't Palet wordt geleid door een managementteam dat bestaat uit vijf personen:
- Fransico Meijer (directeur)
mmeijer@paletleusden.nl
- Esther Dubbeld (Bouwcoördinator groep 1-4)
edubbeld@paletleusden.nl
- Linda Dickhoff (Bouwcoördinator groep 5-8)
ldickhoff@paletleusden.nl
- Loes Klarenberg (Intern Begeleider groep 1-4) lklarenberg@paletleusden.nl
- Ellis Janssens (Intern Begeleider groep 5-8)
ejanssens@paletleusden.nl
Uitleg van de verschillende functies op 't Palet:
Groepsleerkracht:
De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de aan hun zorg toevertrouwde
leerlingen, het geven van onderwijs conform de afspraken in de school en de resultaten
daarvan. De groepsleerkrachten leveren tevens een bijdrage aan de voorbereidingen en
ontwikkeling van het onderwijs binnen de schoolorganisatie.
Directeur:
De schoolleiding ligt in handen van de directeur. Hij/zij leidt het team van leerkrachten,
geeft sturing aan het onderwijsproces, de organisatie, de beleidsontwikkeling en
vertegenwoordigt het bevoegde gezag in de school.
Bouwcoördinator:
De bouwcoördinator geeft mede vorm aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van
het beleid binnen de school. De bouwcoördinator geeft leiding aan de leerkrachten die in de
betreffende bouw werkzaam zijn en coördineert organisatorische zaken in de betreffende
bouw.
Intern begeleider:
De intern begeleider coördineert de extra zorg die aan kinderen besteed wordt. Zij is de
persoon bij wie signalen van zorg over de ontwikkeling van kinderen binnenkomen. Samen
met de groepsleerkracht bedenkt en maakt de interne begeleider hulpprogramma’s en
evalueert hij of zij op gezette tijden de vorderingen. De verantwoordelijkheid voor het kind
blijft te allen tijde bij de groepsleerkracht. De interne begeleider zal steeds een
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begeleidende (coachende) en adviserende rol vervullen. Tevens beheert zij de leerlingdossiers.
Communicatie per mail:
Het email verkeer met de leerkracht is bedoeld voor overleg over praktische zaken,
afspraken en het verstrekken van informatie. Heeft een leraar of ouder ongenoegen, spreek
elkaar dan op een geschikt moment persoonlijk aan of maak een afspraak voor een gesprek.
Collega’s lezen en beantwoorden mails op hun werkdagen, u mag dus verwachten dat er
een reactie komt op uw mail. Dit kan ook een korte reactie zijn dat de mail gelezen is en er
op een later moment inhoudelijk gereageerd wordt. Heeft u dringende zaken aan ons te
melden kunt u natuurlijk altijd telefonisch contact met ons opnemen.
Ziek melden:
Bij ziekte (of ongeval) van uw zoon of dochter dient u dezelfde schooldag de school van het
verzuim in kennis te stellen. We verzoeken u dit telefonisch door te geven voor 8.30 uur.
Tel.: 033-4940473. Als voor 8.45 uur geen bericht ontvangen is en de leerling zonder opgaaf
van reden de school verzuimt, zal telefonisch geïnformeerd worden door de directie naar de
aard van de absentie.
Informatie en contactmomenten:
Informatieavonden of informatiebrief
In de maand september informeert de leerkracht de ouders wat er zich in de loop van het
schooljaar gaat afspelen in de groep. Voor de groepen 1-2, 3, 7 en 8 wordt dit in de vorm
van een informatieavond gedaan. De ouders van groepen 4, 5 en 6 worden op de hoogte
gebracht door middel van een uitgebreide nieuwsbrief.
Informatiegesprekken
Als school willen wij graag samenwerken met ouders, wij zien ouders als
'ervaringsdeskundigen’. U kent uw kind het best en ziet het in verschillende situaties.
Daarnaast willen wij graag de betrokkenheid van de ouders vergroten bij het onderwijs op
onze school. Tijdens het informatiegesprek in september, waar het kind bij aanwezig is,
geeft de leerling aan waar hij/zij trots op is, wat hij/zij wil bereiken het komende jaar en
waar de leerling extra hulp bij nodig heeft. De ouders geven informatie aan de leerkracht
over hun kind aan de hand van diverse gespreksonderwerpen. Ten slotte geven de
leerkrachten aan wat zij vanuit de overdracht hebben gehoord en welke doelen er voor de
komende periode voor de leerling zijn opgesteld met betrekking tot de leer- en
onderwijsbehoeften. Er worden afspraken gemaakt wanneer en hoe deze doelen
geëvalueerd worden met elkaar.
Vijftien-minutengesprekken
Twee keer per jaar houden wij vijftien-minutengesprekken. In deze gesprekken houden wij u
op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind. Deze gesprekken vinden plaats in het naen voorjaar. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een afspraak te maken voor een gesprek,
indien u vragen heeft over uw kind. Het kan ook voorkomen dat het initiatief voor een
gesprek van de leerkracht uitgaat.
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Verlof aanvragen:
Kinderen van vier jaar zijn nog niet leerplichtig en u mag hen dus thuis houden als u dat
nodig acht. Voor het kind is het wel van belang om een ritme te ontwikkelen van naar school
gaan. Is uw kind vijf jaar of ouder dan moet u verlof tijdig aanvragen. Dit kan door een email te sturen naar info@paletleusden.nl
De directeur beoordeelt de aanvraag en u krijgt een reactie. De leerplichtwet kent een
beperkt aantal redenen, op grond waarvan ouders vrijstelling van het schoolbezoek voor
hun kind(eren) kunnen aanvragen. Deze zijn: vakantieverlof, gewichtige omstandigheden en
vervulling van plichten wegens godsdienst- of levensovertuiging (extra uitleg kunt u
teruglezen in onze schoolgids).
Als u denkt dat er gewichtige omstandigheden zijn om vrijstelling van schoolbezoek te
vragen, kunt u uw verzoek schriftelijk voorleggen aan de schoolleiding. Indien het gaat om
vrijstelling voor meer dan 10 schooldagen ligt de beslissing bij de leerplichtambtenaar van
de Gemeente Leusden.
IKC Antares:
De samenwerking in Antares tussen de verschillende gebruikers krijgt steeds meer vorm. De
afgelopen jaren zijn we gestart met het werken met dezelfde thema’s. De thema's voor dit
schooljaar zijn:
vriendschap, communicatie, de ruimte, alles groeit en terug in de tijd. Van vakantie tot
vakantie wordt er door heel Antares gewerkt binnen deze thema's, elke leeftijdsgroep geeft
een andere invulling hieraan.
Zoals u in de jaarplanning terug leest wordt er ook elk thema een peuter- en
kleuteractiviteit georganiseerd. Daarnaast komen de peuters die bijna vier jaar worden een
keertje samen met de pedagogisch medewerker of leidster een kijkje nemen in hun nieuwe
klas op 't Palet.
Dagelijks zijn er twee pedagogisch medewerkers van kinderopvang Humanitas in de
kleutergroepen te vinden. Zij ondersteunen de leerkracht dagelijks één uur met allerlei
activiteiten in de klas.
Oud papier:
Jarenlang heeft er elke maand een papiercontainer op de parkeerplaats gestaan. De
inzameling van het oud papier van de school wordt in het schooljaar 2018-2019 afzonderlijk
gedaan. Er is geen mogelijkheid meer voor ouders om het oud papier in te leveren op
school.
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‘Gruit’dagen
Onze school heeft meegedaan met het EU-Schoolfruitprogramma.
Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk
legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Dat is niet
alleen gezond, maar ook gezellig! Dit schooljaar zullen we
met dit gezonde initiatief blijven doorgaan.
Wij verzoeken de ouders op dinsdag, woensdag en
donderdag de kinderen fruit of groenten mee te geven voor
het ‘tien uurtje’.

Kunstzinnig
‘t Palet heeft een contract afgesloten met Kunst Centraal. Deze instelling selecteert
enerzijds kunstactiviteiten uit het hele land, waarbij er steeds wisselende kunstdisciplines
aan bod komen. Anderzijds krijgen ook lokale culturele instellingen en organisaties een
plaats. Voor dit jaar zijn de volgende activiteiten gepland:
Groepen 1-2 Oor overboord:
Max is een wonderkind. Volgens haar vader. Ze is overal goed
in: veters strikken, klok kijken, karate. Max wordt er moe van.
Al dat oefenen, opdrachtjes uitvoeren en luisteren naar
anderen. Soms wil je gewoon niets. Alleen maar stilte. Lekker
ronddobberen in je eigen bedenksels.
Groepen 3 en 4 Timbre:
Timbre is een interactieve, digitale kunstinstallatie. Hij
kan op het digibord vertoond worden. De installatie
transformeert klanken naar vormen en kleuren. Je
speelt met je stem de game. Een acteur gaat met de
kinderen het spel met de stem aan. Je ziet wat je hoort.
In het spel zit ook een helpfunctie ingebouwd: de
digigent.
Groepen 5 en 6 De man met het stenen hart:
Hans is een man met een stenen hart. Dat voelt wel wat koud en
zwaar op de borst, maar je voelt je nooit verlaten of verdrietig.
Heel handig, maar of je er ook gelukkig van wordt… In een decor
met 2D coulissen, geïnspireerd op middeleeuwse schilderijen,
zoekt Hans de weg naar het geluk.
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Groepen 7 en 8 Dr. Pepper & the crazy groove express:
Je bent tien jaar. Je zusje is net naar een concert van K3 geweest en je oudere broer gaat dit
weekend naar een dancefeest in de Ziggodome…
‘En ik dan?’, denk je dan. Precies dat dachten wij
ook! Dus vroegen wij Dr Pepper & the Crazy
Groove Express naar Utrecht te komen speciaal
voor alle leerlingen van ongeveer tien jaar. Dr
Pepper slaat de mafste ritmes, duikt in de Top 40,
doet een muziekquiz en maakt er humoristisch
theater van. Dus ga jij dansen op meezingers als
Bruno Mars.

Jaarplanning
Augustus 2018
27: Eerste schooldag

September 2018
10: Informatieavond (18.30 uur gr 3 en 8)
(19.30 uur gr 1-2 en 7)
17 t/m 28: Weken van de informatiegesprekken
20: Studiedag groepen 1 t/m 8

Oktober 2018
03 t/m 12: Kinderboekenweek
09: IKC activiteit peuters/kleuters voorlezen
15-19: Week van de levensbeschouwing
17: Snuffeldag goep 8
22 t/m 26: Herfstvakantie
31: Studiedag groepen 1 t/m 6

November 2018
19 t/m 30: 15- minutengesprekken
19 - 23: Week van de mediawijsheid (gr 7 en 8)

December 2018
05: Sinterklaas (alle groepen 12 uur uit)
13: IKC activiteit peuters / kleuters samen
kerstliedjes zingen
17: Week van de levensbeschouwing
20: Kerstviering
21: Alle groepen 12 uur uit
24 t/m 04-01: Kerstvakantie

Januari 2019
14: Start Cito afname groepen 3 t/m 8
23: Start voorleesdagen

Februari 2019
01: Einde voorleesdagen
04 t/m 15: Adviesgesprekken groepen 8
15: Studiedag groepen 1 t/m 6
22: Winterrapport (groepen 3 t/m 8)
25 t/m 01-03: Voorjaarsvakantie

Maart 2019
11: Schoolfotograaf
12: Schoolfotograaf
20: Daltondag

24: IKC activiteit peuters/kleuters voorlezen
25: Einde Cito afname groepen 3 t/m 8
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April 2019
02: IKC activiteit peuters / kleuters
kinderboerderij op school
08: Studiedag groepen 1 t/m 6
12: Koningsspelen
16 t/m 18: Eindtoets groep 8
18: Paasviering
19: Goede Vrijdag
22 t/m 03-05: Meivakantie

Mei 2019
13: Week van de levensbeschouwing

Juni 2019
03: Start Cito afname groepen 3 t/m 8
07: Studiedag groepen 1 t/m 6
10: Pinksteren
11: Extra vrije dag
11t/m 14: Avond4daagse
19: Schoolreis groepen 1 – 2
25: Einde Cito afname groepen 3 t/m 8
26: Studiedag groepen 1 t/m 8
27: IKC activiteit peuters / kleuters samen
spelen

Juli 2019
03: Schoolreis groepen 4
08: Schoolreis groepen 5 – 6 - 7
09: Schoonmaakavond 1-2
10: Schoolreis groepen 3
12: Zomerrapport
15: Musical gr 8A
16: Musical gr 8B
19: laatste schooldag (alle groepen 12 uur uit)

13 t/m 24: 15- minutengesprekken
27 t/m 29: Schoolkamp groepen 8
29: Juffen en meesters verjaardag
30 en 31: Hemelvaart

Contactpersoon
De school moet te allen tijde een veilige plaats zijn voor leerlingen, ouders en leerkrachten.
Bij klachten of problemen kunnen ouders en leerlingen terecht bij de leerkracht.
Mocht het probleem niet opgelost worden kunt u het probleem bespreken met de directie
of één van de interne contactpersonen. Deze laatsten zijn door het bestuur van de school
aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen of ouders op een
zorgvuldige manier worden afgehandeld.
De interne contactpersonen kunnen ook benaderd worden door ouders en leerlingen,
wanneer zij problemen en /of klachten hebben waarmee zij niet naar de leerkracht of
directie kunnen (of willen) gaan.
Bij ons op school zijn de interne contactpersonen:
Loes Klarenberg (lklarenber@paletleusden.nl) en Ellis Janssens (ejanssens@paletleusden.nl)
Loes is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend aanwezig, Ellis op dinsdag t/m
donderdag.
De interne contactpersoon zorgt voor de eerste opvang en behartigt de belangen van
degene die een probleem of een klacht aangeeft. Tevens kunnen zij u meer informatie
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geven over de klachtenregeling en de mogelijkheden tot het contact opnemen met de
externe contactpersoon.
Indien gewenst kan de interne contactpersoon een ouder of leerling verder begeleiden bij
het nemen van vervolgstappen.
Leerlingen kunnen ook altijd bij juf Loes of Ellis terecht met hun problemen. Ze kunnen ze
even aanspreken of een briefje in de brievenbus doen met het verzoek om te spreken met
de ‘Luisterjuf’.

Vrienden van ‘t Palet
Basisschool ’t Palet in Leusden bestaat al meer dan 100 jaar. De school is ooit gestart aan de
Ooievaarshorsterweg nabij Leusden Zuid en is – na vele jaren aan de Willem de Zwijgerlaan
te hebben gestaan – sinds 2011 gevestigd in het multifunctioneel centrum Antares in de
wijk Tabaksteeg. Daltonschool ’t Palet heeft ruim 500 leerlingen, verdeeld over 21 groepen
1 t/m 8.
Wij zijn trots op onze school! ’t Palet leeft, is actief, staat letterlijk en figuurlijk middenin de
wijk Tabaksteeg en dat willen we graag zo houden. We hebben een team dat bruist van
ideeën die betrekking hebben op het onderwijs en op onze school. Voor de uitvoering ervan
hebben we echter een tekort aan financiële middelen. En daarom zijn we op zoek naar
‘Vrienden van ’t Palet’ die ons financieel willen steunen om zodoende ook in de toekomst
een fijn schoolklimaat te kunnen blijven bieden. ‘Vrienden’ in de vorm van bedrijven die ons
een warm hart toedragen.
Wordt u Vriend van ’t Palet?
Bedrijven die onze school willen steunen, zijn we uiteraard dankbaar en erkentelijk, maar
we doen er ook graag iets voor terug. Indien u het op prijs stelt, maken wij uw
betrokkenheid bekend bij de ouders en verzorgers van onze kinderen. Wij nemen uw
bedrijfsnaam mee in onze communicatie en vermelden deze op de website van de school.
Uiteraard zijn andere wensen bespreekbaar.
Vrijwillige bijdrage: Tenslotte willen wij graag de vrijwillige bijdrage onder de aandacht
brengen. Ook met deze donatie kunnen wij bepaalde wensen tot uitvoer brengen die ten
goede komen aan de leerling en ontzorging bieden aan de leerkrachten!
Een donatie kan overgemaakt worden naar:
Stichting Vrienden van ‘t Palet
NL14INGB0000932035
Contact
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem dan contact op met via mail of telefoon:
info@paletleusden.nl of 033-4940473
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Ouderraad
De Ouderraad stelt zich ten doel om evenementen en activiteiten te organiseren die de
schooltijd van de kinderen nog aangenamer maakt. De organisatie vindt plaats in overleg en
in samenwerking met het team van leerkrachten en directie.
Voor de bekostiging van de evenementen maakt de OR gebruik van de jaarlijkse
ouderbijdrage.
Voorbeelden van activiteiten die de Ouderraad (mede) organiseert zijn:
 Het Sinterklaasfeest
 Activiteiten rond Kerstmis (ontbijt/diner/kerstviering)
 Activiteiten rond Pasen
 Koningsspelen
 Afscheid Musical
De ouderraad is op zoek naar enthousiaste nieuwe leden die willen meedenken en helpen
bij het organiseren van alle activiteiten in het schooljaar. Heeft u interesse, mail dan naar
OR@paletleusden.nl

Medezeggenschapsraad
Wat doet de Medezeggenschapsraad?
De Medezeggenschapsraad kan invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de school,
door mee te denken over beleid en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de
schooltijden, huisvesting, de besteding van gelden, formatie, arbeidsomstandigheden en
personele ontwikkelingen. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde
stellen, die voor de school en de kinderen van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR geeft u
de gelegenheid mee te denken en uw mening te geven over wat er op de school van uw
kind gebeurt.
Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?
De Medezeggenschapsraad bestaat uit acht leden, 4 personeelsleden en 4 ouders. Ieder
MR-lid heeft zitting voor een periode van drie jaar en kan zich na afloop van de
zittingsperiode eenmaal herkiesbaar stellen.
Wat wordt er van een MR-lid verwacht?
Voor de ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn.
Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is veel belangrijker. Verder wordt
van MR leden gevraagd vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe

Jaarplan 2018-2019

12

ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR vinden ongeveer eens in de twee maand, 's
avonds plaats. Deze vergaderingen zijn openbaar, al kunnen gedeeltes hiervan besloten zijn.
Ouders:
Anea Houtveen is de moeder van Ghizlane uit groep 7B
Geeta Mohes Singh is de moeder van Kasper uit groep 3B en voorzitter van de MR
(mail: geeta.mohessingh@pggm.nl)
Gerrit Woltjer is de vader van Jari uit groep 6A
Leerkrachten:
Namens het team zitten de volgende leerkrachten in de MR:
Joke Jansen, Marsha Hamaker, Vera Elzenga en Anne Marie Ridderhof. Joke
vertegenwoordigt ’t Palet ook in de GMR.

Jaarplan 2018-2019

13

