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10 minuten gesprekken
Op 10 en 12 april staan de 10 minutengesprekken weer gepland. Dit zijn gesprekken die u informeren
over de vorderingen van uw kind(eren). Zoals gebruikelijk, wordt u verzocht om zelf de lijsten op school
in te vullen. Vanaf dinsdag 3 april vindt u de lijsten onder de trap bij
de ingang van de school. We verzoeken ouders met twee of meer
kinderen bij ons op school, dinsdag 3 en woensdag 4 april zich alvast
in te schrijven op de lijsten. Vanaf donderdag 5 april is iedereen
welkom om de lijst te komen invullen.
Uiteraard is het van belang om de tijden van kinderen uit één gezin
op elkaar af te stemmen. Daarnaast is het verstandig om kinderen uit
één gezin niet direct achter elkaar te plannen. Af en toe loopt een
gesprek wel eens een beetje uit.
Voor ons is het prettig als u zoveel mogelijk een tijd invult die aansluit
bij een en tijdstip van een andere ouder.

Kort-kort-kort
●
●
●

De papiercontainer staat deze maand op dinsdag 17 april op de parkeerplaats.
Wilt u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen als u een nieuw e-mailadres of
telefoonnummer in gebruik gaat nemen.
Met het oog op de lange termijn planning en de bijbehorende voorbereidingen, willen wij u
vragen om de jongere broertjes en zusjes van uw schoolgaande kinderen alvast aan te melden.
U kunt een inschrijfformulier krijgen bij de administratie.

Ontwikkelingen rondom het schoolplein
Afgelopen maand is het voorlopig ontwerp van het nieuwe schoolplein gepresenteerd. Bij deze
presentatie zijn ouders, een aantal teamleden, ons bestuur en de gemeente Leusden aanwezig geweest.
We hebben een goed beeld gekregen van de sfeer, de loop van de paden, concrete (speel)objecten,
speelaanleidingen en beplantingszones op het nieuwe schoolplein.
Ook heb ik de leerlingenraad tijdens onze laatste bijeenkomst het voorlopig plan laten zien. De
leerlingen zijn erg enthousiast en volgens hen sluit dit plan goed aan bij de wensen van alle kinderen.
De komende weken wordt er nagedacht en gesproken over de kosten en bekostiging, subsidie
aanvragen, maar ook over het onderhoud en de verbinding met de buurt. De realisatie van dit plan heeft
met de bovenstaande punten te maken. Dit betekent dat de aanpassingen niet voor de zomervakantie
plaatsvinden, onze ambitie is om in het najaar te kunnen starten met de renovatie.
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Rapport
In het laatste rapport van uw kind(eren) heeft u kunnen lezen dat wij de normering voor de
methodetoetsen hebben aangepast.
Om meer eenduidigheid in de beoordelingen van het rapport te krijgen hebben wij met de collega’s van
groep 3 tot en met 8 een algemene ‘nieuwe’ normering afgesproken die wij allemaal gebruiken voor de
methodetoetsen. De kans is reëel dat de beoordelingen van dit rapport afwijken van de eerdere jaren.
Dit betekent dus niet automatisch dat uw kind minder goed is gaan presteren, maar dat de gebruikte
normering nu strenger is dan wat de leerkracht vorig jaar hanteerde.
Op de basisschool krijgen kinderen toetsen uit de methodes waar ze mee werken. Dit worden de
methodegebonden toetsen genoemd. Meestal na elk hoofdstuk of onderdeel wordt de lesstof getoetst.
De lesstof zit dan nog vers in het geheugen van de leerlingen. Voor het gemiddelde resultaat van de
toetsen uit de methode in een bepaalde periode wordt een cijfer gegeven op het rapport, bijvoorbeeld
een voldoende of goed.
Naast deze toetsen maken de leerlingen bij ons op school ook toetsen van Cito. Deze Cito-toetsen zijn
langer dan de toetsen uit de methode en worden in januari en juni afgenomen. Cito-toetsen meten hoe
kennis toegepast wordt en een methodetoets meet kortgeleden aangeleerde kennis.
Met de Cito-toetsen wordt tweemaal per jaar per lesstofonderdeel (taal, lezen, rekenen en
woordenschat) onder meer vastgesteld:
● of een kind zich goed ontwikkelt als je kijkt naar de uitslagen van de vorige toetsen.
● of een kind zich goed ontwikkelt als je het vergelijkt met andere kinderen van dezelfde leeftijd.
De ontwikkelingen worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem. De Cito toetsen vormen samen met
de methodegebonden toetsen en de werkhouding, inzet, zelfstandigheid en motivatie van de leerling
stukjes van de puzzel om te zien hoe het met de leerling gaat op school.

CITO eindtoets
In groep 8 krijgt elke leerling een schooladvies. Hierin geeft de school aan welke vorm van voortgezet
onderwijs volgens ons het beste bij het kind past. De prestaties van alle schooljaren tellen mee en er
wordt ook gekeken naar concentratie, zelfstandigheid, inzet en motivatie.
Vóór 1 maart moet er een definitief advies komen, dit advies wordt besproken met de leerlingen en
ouders en doorgestuurd naar de nieuwe middelbare school. De eindtoets in april is een check om te zien
of het schooladvies klopt.
De Centrale Eindtoets toetst wat de kinderen in acht jaar hebben geleerd. De Eindtoets bestaat uit de
onderdelen Nederlandse taal en rekenen en zal 18, 19 en 20 april gemaakt worden. Ook worden er
vragen gesteld, waarbij er een tabel gelezen moet worden of waar de leerlingen items moeten
opzoeken, dit worden studievaardigheden genoemd.
We wensen onze leerlingen natuurlijk veel succes met de CITO Eindtoets!
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Wij feliciteren

Staken
In februari kwam ik een interessant artikel tegen in de Volkskrant van Aleid Truijens over waarom
leraren die een fikse salarisverhoging vragen geen geldwolven zijn.
Om u een nog beter beeld te geven van de redenen waarom we onder andere de 14e maart gestaakt
hebben, wil ik u de volgende (geld)zaken niet onthouden:
Waarom jongens niet voor een baan in het basisonderwijs kiezen. Belangrijke reden is dat je van het
salaris geen gezin kunt onderhouden. Jammer genoeg zijn het nog altijd de mannen in Nederland die
hoofdkostwinner zijn. De vrouw verdient meestal het tweede, vaak halve inkomen. Het onderwijs drijft
op parttime werkende vrouwen.
Een beginnende leraar in het basisonderwijs verdient 2436 euro bruto per maand, dat is 1884 euro netto.
Met dat jaarsalaris van 32 duizend euro kun je een hypotheek van 139 duizend euro krijgen. Daar kun je
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in Nederland nu vrijwel nergens een woning voor kopen; de gemiddelde vraagprijs is 358 duizend euro.
Twéé fulltime werkende beginnende leraren kunnen dat zelfs niet betalen. Goed, dan kopen ze een
kleiner huis. Maar dan moeten ze geen studieschuld hebben, of kinderen op de crèche - wat jonge
tweeverdieners vaak wel hebben. Sommigen zijn zo gelukkig een sociale huurwoning te bemachtigen,
maar in de randstad is de kans daarop piepklein.
Na tien jaar verdient een leraar in het basisonderwijs 3009 euro bruto; 2150 netto per maand. Daarmee
kun je een hypotheek van 176 duizend euro krijgen, nog steeds te weinig voor een redelijke woning, tenzij
in een van god verlaten streek. Voor een sociale huurwoning verdient de leraar dan, met 39.000 euro per
jaar, te veel. Maar een vrije huurwoning in de randstad, waar leraren hard nodig zijn, is onder de 1400
euro per maand niet te krijgen. Na 20, 30, 40 jaar verdient de leraar 3482 euro bruto per maand - 2400
netto. Riant hè?
In het voortgezet onderwijs verdienen tweedegraads leraren, die eveneens een hbo-diploma hebben, 15
procent meer. Na tien jaar is hun maandsalaris 3583 euro, iets minder dan hbo'ers in andere sectoren.

Personeel
Wow! Wat een nieuws! Onze conciërge Willem heeft een lintje
gekregen! Willem is als oud-CDA-raadslid benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
Hij heeft zich vanaf 2004 ingezet voor de gemeente Leersum en
later voor gemeente Utrechtse Heuvelrug. Wat zijn wij trots!!!
Nieuwe collega’s stellen zich voor!
Mijn naam is Lauke van Dun. Eind
januari jongstleden heb ik mijn
LIO-stage in groep 2/3 op Het
Kompas met goed gevolg
afgerond. Sindsdien vul ik er een
deel van een ziekteverlof in op de maandag en dinsdag. Ik kijk erg uit
naar mijn toekomst in het onderwijs en zie mijn aanstelling in groep 4C
op 't Palet als een mooie en leerzame eerste stap in mijn 'carrière'.
In het verleden heb ik al eens stage gelopen op een Daltonschool in
Apeldoorn, dus ben ik erg nieuwsgierig naar de vormgeving van dit
onderwijsconcept op 't Palet. Vanuit mijn visie streef ik ernaar om
kinderen vanuit hun eigen talenten zelfstandig te laten worden. Vanaf september aanstaande ga ik
doorstuderen aan de Universiteit Utrecht. Aangezien ik niet de reguliere, maar academische pabo heb
gevolgd, heb ik mijn pre-master Onderwijskunde afgelopen jaar behaald. De komende maanden kies ik
ervoor om de nodige werkervaring op te doen, zodat ik na de zomervakantie kan starten met mijn
master Onderwijskunde. Heeft u vragen, dan kunt u mij gerust opzoeken in groep 4C op donderdag
en/of vrijdag! Af en toe zal ik er ook op woensdag zijn.
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Mijn naam is Rudger Minnee en ben werkzaam in groep 4C op maandag t/m
woensdag en in groep 7A op donderdag en vrijdag. De afgelopen 11 jaar heb ik
gewerkt op de S.O. Mulock Houwerschool als groepsleerkracht. Dit is een
cluster 4 school voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en
psychiatrische problematiek. Na al deze jaren wil ik graag de andere kant van
het basisonderwijs ontdekken. Daarnaast ben ik opgeleid tot daltonleerkracht
en ben erg enthousiast over deze onderwijsvorm. Hier zou ik mij meer in willen
ontplooien. Op 't Palet kreeg ik de mogelijkheid deze doelen na te streven. Die
kans kon ik niet laten liggen.
Naast groepsleerkracht ben ik ook opgeleid tot leer- en gedragsspecialist (master special education
needs) en specialist 21e eeuws leren. Ik run een website (www.toekomstklas.nl), ben actief in de meet
up beweging (professionalisering van en door onderwijspersoneel), geef workshops (o.a. over
programmeren in het basisonderwijs) en zet mij in voor het samenwerkingsverband de Eem in de
ondernemingsplanraad. Ik hoop de komende jaren veel te leren, te ontwikkelen en plezier te beleven op
't Palet!
Mijn naam is Marloes van der Linden en sta op donderdag en vrijdag
voor groep 3A. Ik werk sinds 2000 met veel plezier in onderwijs. Ik heb
veel ervaring opgedaan in de groepen 3 en 4. Ik geniet volop van het
enthousiasme van de kinderen in deze leeftijd. Ik vind het een
uitdaging om te werken met de verschillen tussen de kinderen. Je zult
altijd flexibel moeten zijn en soms aanpassingen moeten aanbrengen in
onderwijs. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er aandacht is voor
sociaal emotionele ontwikkeling. Want wanneer kinderen zich veilig
voelen en lekker in hun vel zitten, kunnen ze zich blijven ontwikkelen.

je

‘Babyboom’:
De ooievaar laat ‘t Palet niet ongemoeid, er zijn zeven collega’s zwanger. Lilian, Marsha en Esther zullen
eind maart / begin april met zwangerschapsverlof gaan. Vlak voor de zomervakantie krijgen Marion en
Inge verlof. Na de zomervakantie gaan Janneke en Ruby genieten van hun verlof. Voor dit schooljaar
hebben we de zwangerschapsvervanging goed weten te regelen. De vervanging na de zomervakantie
krijgt steeds meer vorm. We houden u natuurlijk op de hoogte!
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Vooraankondiging Kunstroute

(meer informatie volgt binnenkort!)
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