
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Basisschool Het Palet 
 

Schoolgids 2022-2023 
 

 
  



 
 

1 
  
 

 Voorwoord 
 

Beste ouders /verzorgers, 
 
Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2022-2023. Deze gids is bestemd als naslagwerk en voor ouders die zich 

willen oriënteren op het kiezen van een nieuwe basisschool voor hun kind(eren). In deze gids stellen wij onze school Het 
Palet aan u voor! 

Het Palet: Onderwijs met kleur! 
 
Onze school is gevestigd in de brede school Het Palet. De brede school biedt ruimte aan onze basisschool, peuterspeel-

zaal Het Palet, kinderdagverblijf Het Palet, het Centrum voor Jeugd en Gezin, De Zeeridder, GGD en het consultatiebu-

reau van Thuiszorg West-Brabant. Een breed palet van verschillende talenten in één gebouw. 

Naast het feit dat deze organisaties gehuisvest zijn in één gebouw, is er sprake van een steeds intensievere samenwer-

king op verschillende terreinen. Met regelmaat is er overleg tussen alle zes organisaties. Dit gebeurt binnen het gebrui-

kersoverleg (praktisch en gebouwelijk) en het breedzorgoverleg van Het Palet. Hier leren we van en met elkaar in het be-
lang van de kinderen. 

Teamonderwijs op Maat (TOM ) heeft de afgelopen jaren in de 4 units, waarin alle groepen zijn ondergebracht, een mooie 

ontwikkeling doorgemaakt. Wij werken samen met de peuterspeelzaal en kinderdagverblijf. Deze samenwerking wordt 
steeds intensiever. Dit ziet u terug in unit 1; driejarige peuters en kleuters zijn gehuisvest in de onderbouwgang van Het 

Palet, bezoeken elkaar en werken samen. Dit noemen wij Het PeuterPalet. Een geleidelijke overgang ontstaat hierdoor. 

Sinds afgelopen jaar heeft de school een ouder die moestuincoach is geworden. Op het dakterras van de school heeft unit 
1 bijvoorbeeld een soeptuintje en kruidenbotertuintje gemaakt en vele andere lekkere dingen gekweekt. We hopen dat 

komend schooljaar verder uit te breiden. 

In het komend schooljaar gaan we onder andere aan de slag op het gebied missie en visie, invoering van een drietal 
nieuwe methodes, Snappet, resultaatversterking en filosoferen met kinderen en bewegend leren. Daarnaast zal de crea-

tieve ontwikkeling van de kinderen verder worden versterkt middels taal en theater, muziek en dans. 

In unit 3 worden lessen typvaardigheid aangeboden. Dit is deels opgenomen binnen de lesstof en deels zullen de kin-
deren deze vaardigheden thuis inoefenen. Voor kinderen die thuis geen device tot hun beschikking hebben, is er de mo-

gelijkheid om één keer in de week, op dinsdag of donderdag op school na 14.30 uur te oefenen. 

Weet u dat elke donderdagmiddag de bibliotheek op school na 14.30 uur open is om samen met uw kind een boek te ko-

men lenen? 

Sinds vorig schooljaar heeft de school een moestuincoach. Dit is een ouder van onze school. Op het dakterras van de 

school heeft unit 1 een soeptuintje en een kruidenbotertuintje gemaakt èn nog andere groenten gekweekt. We hopen dit 

komend schooljaar verder uit te kunnen breiden.  

Wat het team van Het Palet betreft gaan we er samen met u als ouder(s)  een mooi schooljaar van maken. 

Mocht u vragen hebben over uw kind of de school: u bent van harte welkom. De deur staat voor u open! 

Namens alle collega’s wens ik iedereen: kinderen, ouders en partners een geweldig schooljaar toe! 

 

Met vriendelijke groeten,  
Elise Geerdink, directeur 
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1. Namen en adressen 
 

• Bevoegd gezag (Schoolbestuur):  
Lowys Porquinstichting 
Marslaan 1  

Postbus 543 

4600 AM Bergen op Zoom 

• College van Bestuur: 
Dhr. S. Cépèro 
Mevr. E. Kooijmans 

0164-230166 

• Inspectie van het Onderwijs 
De onderwijsinspectie is te bereiken: 

www.onderwijsinspectie.nl en contactformulier 
www.rijksoverheid.nl of via telefoonnummer 1400 

Vraag en antwoord over het primair onderwijs via 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-
en-antwoord of via telefoonnummer 1400. 

• Schooldirectie 
De directeuren van de scholen van de Lowys  

Porquinstichting zijn integrale schoolleiders. Dit wil zeggen 
dat zij verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding van 

de school op alle beleidsonderdelen. Het bestuur van de 

Lowys Porquinstichting bepaalt op hoofdlijnen het beleid. 

De directeur is de schakel tussen de school en de centrale 
directie.  

Directeur: 
Mevr. Elise Geerdink 
06-20220290 

Plaatsvervangend directeur: 
Mevr. Bianca Vriens 
 

• Medezeggenschapsraad  
Voorzitter: Ferry de Bont (leerkracht) 
Leden:  Linda Baaij (leerkracht) 

Joris van Dijke (ouder) 

Karin van Veldhoven (secretaris) 
Zie hiervoor de tekst op pag. 12 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

• Ouderpanel 
Leden:   Franka van den Boom 

    Herman Klupper 

    Romano Langenberg 

    Oanh Nguyen-Proost 

    Kareyamu Yasheng 

Zie hiervoor de tekst op pag. 13 

 
• Dagelijks bestuur ouderraad 

Voorzitter   : Najat Agzanay 
Secretaris  : Stefanie Thielen 

Penningmeester : Sindy Klupper-Raes 

Zie hiervoor de tekst op pag. 12 
 

• Sportaccommodatie 
Sporthal De Boulevard 

 

• RK. Basisschool Het Palet:  
Bezoekadres  Frans Halsstraat 25,  

4625 BR Bergen op Zoom 
Telefoon   0164 258259 

E-mail    hetpalet@lpsnet.nl  

Website    www.lps-hetpalet.nl 
  

  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord
http://www.lps-hetpalet.nl/
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R.K. basisschool Het Palet is onderdeel van Brede School 

Het Palet, waar verschillende partners samenkomen. De 

Brede School bestaat uit een aantal partners die samen 
een doorgaande lijn bieden van 0 tot 20 jaar. Deze samen-

werking betekent een optimale omgeving waarin uw kind 

kan opgroeien en zich kan ontwikkelen. 
De partners die deel uitmaken van Het Palet zijn: 

- Basisschool Het Palet 

- LPS Peuterspeelzaal Het Palet 

- LPS Kinderopvang Het Palet 
- De Zeeridder 

- Het Centrum voor Jeugd en Gezin 

- Thuiszorg West-Brabant, consultatiebureau 
- GGD 

Deze partners dragen er samen aan bij dat de Brede School 

het kloppend hart van de wijk Borgvliet is. 
 

Er wordt bij ons op school aan ongeveer 110 kinderen on-

derwijs gegeven. Het gebouw heeft 7 leslokalen, een biblio-
theek, een speelzaal en verschillende kantoren. Daarnaast 

heeft de school beschikking over een aantal multifunctionele 

ruimtes die voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen 
worden. Hierbij valt te denken aan de grote centrale hal met 

podium, aan het dakterras en aan de buitenomgeving. 

 
Onze school heeft het themacertificaat Gezonde School be-

haald! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor  

 

 
 

scholen die structureel werken aan het verbeteren van de  

gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat 
doen wij! 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een vei-

lige schoolomgeving, een fris klimaat en hebben we aan-
dacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de 

leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bij-

draagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties 
en minder schooluitval. 

 

 
 

 

Het Palet voldoet aan de eisen van het BVL (Brabants Ver-
keersveiligheids Label) en daardoor hebben wij het BVL-la-

bel verdiend. Het label is een bewijs 

dat verkeersveiligheid structureel deel 
uitmaakt van het schoolbeleid. De 

leerlingen krijgen verkeerslessen en 

er zijn verkeersprojecten met prakti-

sche oefeningen. Verder is er aandacht voor de  
schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeers-

veilig mogelijk. Jaarlijks leggen wij onze bewijslast voor, 

waardoor we gecertificeerd blijven en staan we voor goede 
verkeerseducatie op Het Palet. 
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2. Waar de school voor staat 
 
a. Visie BS Het Palet 

HET PALET, ONDERWIJS MET KLEUR 

In het schooljaar 2018-2019 heeft de school zich bezonnen over  
haar missie en haar visie. Dit proces heeft geleid tot de onder- 
staande kernwaarden.  
 
P  ersoonlijke ontwikkeling 
A  lert  
L  eren communiceren 
E  fficiënt 
T  ransparant 
Hierdoor draag ik bij aan een veilige en vertrouwde leer-werkomgeving en ben hier trots op. 
 
Deze kernwaarden zijn voor de school leidend bij allerlei keuzes en beslissingen die gemaakt moeten worden. De 
school heeft deze kernwaarden ook vertaald naar gedrag. Dit gedrag is onderverdeeld in team, kinderen, ouders.  
 
 
Team 
P  ersoonlijke ontwikkeling  Ik blijf mij ontwikkelen en professionaliseren 
A  lert     Ik ben alert op talent en onderneem actie  
L  eren communiceren  Ik communiceer met de juiste persoon, op de juiste wijze 
E  fficiënt  Ik lever een actieve bijdrage aan resultaten 
T  ransparant    Ik ben toegankelijk, ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg 
Hierdoor draag ik bij aan een veilige en vertrouwde leer-werkomgeving en ben hier trots op. 
 
 
Kinderen 
P  ersoonlijke ontwikkeling  Ik zit op school om te leren 
A  lert     Ik doe mijn best en let goed op 
L  eren communiceren  Ik praat met de juiste persoon op de juiste manier 
E  fficiënt  Ik wil het beste uit mezelf halen, ik ben nieuwsgierig om te leren 
T  ransparant    Ik ben eerlijk, ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg 
Als ik dit doe, voel ik mij thuis en ben ik trots op mijn school. 
 
 
Ouders 
P  ersoonlijke ontwikkeling  Ik draag er zorg voor dat mijn kind zich optimaal kan ontwikkelen. 
A  lert     Ik let op signalen van mijn kinderen en onderneem actie 
L  eren communiceren  Ik communiceer met de juiste persoon op de juiste wijze 
E  fficiënt    Ik lever een actieve bijdrage aan resultaten 
T  ransparant    Ik ben toegankelijk, ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg 
Hierdoor draag ik bij aan een goede schoolomgeving voor mijn kind en ben hier trots op. 
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b. TOM op Het Palet 
Het Palet is in april 2016 gecertificeerd als eerste TOM-
school in de regio. TOM  staat voor Teamonderwijs Op Maat. 

Het is een manier van werken waarbij het onderwijs op een 

andere manier ingericht wordt. We zijn vernieuwend op het 
gebied van organisatie, leeromgeving en personeel.  

Organisatie: De organisatie van het onderwijs ziet er anders 

uit. De leerlingen zitten in grotere groepen bij elkaar die wij 
‘units’ noemen. In de middag staan met name de zaakvak-

ken, de creatieve vakken en gym centraal. Allerlei vaardig-

heden worden met de leerlingen getraind die ze nodig heb-
ben voor een succesvolle deelname aan de maatschappij 

van de 21e eeuw. Daarnaast is er een samenwerking met de 

peuterspeelzaal.  
Unit 1 bestaat uit peuters en groep 1-2. Zij werken op gezette 

tijden samen. Deze samenwerking noemen we Het Peuter-

Palet. 
In unit 2 zitten de groepen 3 en 4, in unit 3 zitten de groepen 

5 en 6 en in unit 4 zitten de groepen 7 en 8. Voor alle units 

is er naast de groepsleerkracht extra ondersteuning.  
Leeromgeving: Door het werken met TOM is de leeromge-

ving van de leerlingen veranderd. In de tussenwanden zijn 

extra grote deuren geplaatst, zodat er een open verbinding 

is tussen de lokalen. Sinds de zomer van 2020 is Het Peu-
terPalet in één gang gevestigd. 

Personeel: De leerkrachten hebben dus een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Dit resulteert in leren van en met el-
kaar, wat nog beter onderwijs teweeg zal brengen. Het om-

gaan met deze gezamenlijke verantwoordelijkheid staat de 

komende tijd centraal. 
 

c.  Identiteit 
Het Palet is een Rooms-Katholieke school. Identiteit heeft 

een belangrijke plaats binnen onze school. Door eigen er-

varingen worden kinderen geconfronteerd met levensvra-

gen. Hierover gaan wij in gesprek met de kinderen.  

 
d.  Kwaliteitszorg 
Scholen ressorterend onder de Lowys Porquinstichting stre-

ven naar kwaliteit. Zij laten zich daarbij leiden door de vol-
gende vragen: 

o doet de school de goede dingen? 

o doet de school de dingen goed? 

o hoe weet de school dat? 
o vinden anderen dat ook? 

o wat doet de school met die wetenschap? 

Om de kwaliteit van de school te borgen en te verbeteren 
kennen we een kwaliteitszorgsysteem. Onderdelen hiervan 

zijn het Schoolspecifiek Ondersteuningsplan (SOP), de kwa-

liteitsmeter en het kwaliteitshandboek. In het SOP beschrij-
ven we hoe we omgaan met de leerlingenzorg. Hierin staat 

uitgebreid omschreven de visie, de zorg, het onderwijsaan-

bod, de basisarrangementen, de expertise binnen het team, 
de ruimtelijke omgeving en de ondersteuningstoewijzing in 

het samenwerkingsverband. Het plan is heel duidelijk gericht 

op de brede basiszorg die wij als basisschool Het Palet de 
kinderen bieden.  

De kwaliteitsenquête wordt elke vier jaar afgenomen bij ou-

ders, personeel en alle kinderen vanaf groep 6. De resultaten 
worden verwerkt en besproken in team en zorgteam. De ge-

gevens van de kwaliteitsenquête worden tevens besproken 

in de medezeggenschapsraad. In het kwaliteitshandboek 
worden alle beleidstukken en notities opgenomen die van 

belang zijn. Dit handboek wordt voortdurend aangevuld en 

verbeterd.  
Voor het meten van de leeropbrengsten werken wij met een 

leerlingvolgsysteem, waarmee de opbrengsten van het pri-

maire proces tijdens en op het eind van de schoolcarrière 

worden gemeten. Hiervoor maken we trendanalyses van de 
afgenomen toetsen. Deze worden besproken in het team en 

in het zorgteam.  

 
e. Onderwijsresultaten 
Er worden twee keer per jaar CITO toetsen afgenomen in de 

groepen. Deze gegevens worden verzameld en door de in-
spectie van onderwijs bekeken. Op de website van de in-

spectie van onderwijs is Het Palet te vinden als school met 

beoordeling ‘groen’. Dit betekent dat de school voldoende re-
sultaten behaalt en voldoet aan de wettelijke eisen. 

We nemen de gegevens van de toetsen mee om het ko-

mende schooljaar de juiste interventies te plegen en goede 
resultaten te behalen voor iedere toets.  

 

Naast het feit dat de school trots is op de behaalde doelen 
stellen we onszelf een hoger doel. We willen nog betere re-

sultaten halen in de toekomst en om dat te kunnen doen 

heeft de school de afgelopen jaren een nieuw onderwijscon-
cept, Teamonderwijs Op Maat, ingevoerd. Daarbij is de 

teamscholing gericht op instructie in de groepen. Daarnaast 
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investeert de school substantieel in extra tijd voor taalontwik-

keling en begrijpend lezen. Dit loopt op tot 200 tot 300 uur 
over de gehele schoolloopbaan. 

 

 Gr.3 Gr.4 Gr.5 Gr.6 Gr.7 Gr.8 
Technisch lezen  
2020 27 53 69 82 98 110 
2021 19 60 72 84 85 108 
2022 15 42 74 84 97 95 
 
Begrijpend lezen 
2020 * 120 143 174 179 209 
2021  * 123 146 163 185 198 
2022 * 130 158 164 197 207 
 
Rekenen  
2020 115 144 196 222 245 275 
2021 113 166 183 225 247 271 
2022 95 154 202 218 261 271 
 
Spelling  
2020 157 274 290 313 343 372 
2021 151 256 308 318 327 373 
2022 136 222 308 342 364 366 
 
 (de uitslagen staan in vaardigheidsscores vermeld) 
* Groep 3 doet geen M-toets begrijpend lezen.  
 
 

Uitstroom gr. 8 2019 2020 2021 2022 
HAVO / VWO 5 6 5 3 
VMBO TL 3 4 4 5 
VMBO KBL / BBL 2 5 5 3 
PRO 0 1 1 0 
 

f.  Veranderingsdoelen 
Het Palet gaat ook dit jaar weer aan de slag met ontwikke-

ling. De samenwerking tussen de LPS peuterspeelzaal en 

LPS kinderopvang Het Palet en de basisschool wordt verder 
geïntensiveerd. Vanuit het ministerie zijn er extra gelden 

naar de scholen gekomen n.a.v. Covid-19. De inzet van 

NPO-gelden worden besteed aan een duurzame inzet van 
scholing, extra ondersteuning met personeel en materialen. 

Daarnaast gaan we aan de slag met filosoferen met kin-

deren, bewegend leren en creatieve ontwikkeling. Met deze 
kwaliteitsslag denken we de resultaten voor de betreffende 

vakgebieden te verstevigen en opgelopen vertragingen terug 

te dringen c.q. te verkleinen. In schooljaar 2021-2022 heeft 
de inzet van deze gelden een positief effect gehad. 

 

g. Leerlingenraad  
In  unit 3 en 4 worden één of meerdere kinderen gekozen die 

dat jaar voor hun unit / jaargroep in de leerlingenraad zitten. 

In deze leerlingenraad wordt een voorzitter en een notulant 

gekozen. De notulant schrijft alles op wat er besproken 
wordt. Twee weken voor de vergadering verzamelen deze 

leden in de unit / jaargroep  de vragen en ideeën die in de 

unit / jaargroep naar voren komen. Deze worden ingeleverd 
bij de voorzitter. Hij/zij maakt een agenda voor de vergade-

ring. Eén week voor de vergadering bespreekt de voorzitter 

de agenda met de contactpersoon vanuit het team. Als de 
agenda door beiden wordt goedgekeurd krijgen alle leden de 
agenda. Tijdens de vergadering schrijft de notulant op wat 

er besproken is en wat er afgesproken wordt. Ná de verga-

dering gaan alle leden in hun eigen unit / jaargroep verslag 
uitbrengen van wat er besproken is. We hebben drie bijeen-

komsten per schooljaar in de maanden september, januari 

en mei. Daarbij zijn twee collega’s aanwezig. 
Zo maken we samen school voor en door kinderen. 

 

h. Samenwerking Brede School 
De samenwerking met de partners van de Brede School is 
een belangrijk aandachtspunt. Elke twee maanden is er een 

gebruikersoverleg waarin we allerlei zaken nader op elkaar 

afstemmen.  
Daarnaast is er een breed zorgteam opgericht om ook inhou-

delijk elkaar te kunnen ondersteunen en aanvullen. Bij al 

deze samenwerking staat het belang van uw kind centraal. 
Maar ook u kunt met grote en kleine vragen terecht binnen 

de Brede School.  

De doelstellingen zijn: 
o Een basis bieden voor een doorgaande ontwikkelings-

lijn. 

o Het voorkomen en wegwerken van achterstanden. Te 

denken valt aan onderwijsachterstanden, taalachterstan-
den, bewegingsachterstanden. 

o Het bieden van een toegankelijk en effectief zorgsys-

teem. 
o Een wezenlijke bijdrage vormen aan het voorzieningen-

niveau van de oude en nieuwe wijk. 

o Een sluitend en kwalitatief goede opvang bieden voor 
kinderen op een nabije locatie, zodat ouders zorg en 

werk kunnen combineren.  

o De betrokkenheid van bewoners, organisaties en instel-
lingen in de buurt versterken (sociale cohesie bevorde-

ren). 

o Het bieden van een inspirerende informele en formele 
leer- en werkomgeving.  
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3. De leerlingen 
 
a.  Instroom 
o Algemeen 
Wanneer u overweegt om uw kind op Het Palet in te schrij-

ven wordt er eerst een kennismakingsgesprek gepland. Dit 

gesprek is in principe met de directeur van de school. Tijdens 
dit gesprek wordt de school aan u voorgesteld en krijgt u de 

gelegenheid om allerlei vragen te stellen. Wanneer u besluit 

uw kind in te schrijven vult u het inschrijfformulier en een in-
takeformulier in. De school kan u hier bij helpen indien u dat 

fijn vindt. Nadat de school het inschrijfformulier van u ontvan-

gen heeft, volgt er een periode waarin de school een besluit 
neemt om het kind al dan niet in te schrijven. Wanneer een 

kind van een andere school naar ons toe komt wordt er con-

tact gezocht met de voorgaande school. In hoogst uitzonder-

lijke gevallen kan het voorkomen dat de school nog verder 
onderzoek wil doen voordat de beslissing genomen wordt of 

het kind ingeschreven kan worden. 

 
Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het een aantal keren een 

dagdeel bij ons op school komen. U en uw kind kunnen dan 

uitgebreid kennismaken met de juf en de kinderen van de 
groep. Als uw kind 4 jaar wordt, mag hij of zij naar school. Na 

ongeveer zes weken nodigt de juf u uit voor een gesprek. In 

dit gesprek zal u nog om nadere informatie over uw kind wor-
den gevraagd. Ouders van kinderen, die instromen in een 

hogere groep, worden uitgenodigd voor een gesprek met de 

directeur. Na het inzamelen van de gegevens van de vorige 
school, zal worden besloten of het kind geplaatst kan wor-

den. Na ongeveer zes weken krijgen ook de ouders van deze 

kinderen een gesprek met de leerkracht.  

o Kinderen met een beperking 
Onze basisschool staat in principe open voor alle kinderen. 

Ook voor kinderen met bijvoorbeeld een lichamelijke of gees-
telijke beperking. 

Als we moeten beslissen over toelating, houden we er uiter-

aard rekening mee of we wel de nodige deskundigheid in 

huis hebben om het kind een verantwoorde opvang te bie-
den. De aanwezigheid van welke leerling dan ook, mag niet 

als storend worden ervaren door de groepsgenoten. 

 
 

 

 
b. Doorstroom 
Op onze school houden we rekening met de verschillen die 

er bestaan tussen kinderen. Dat zijn bijvoorbeeld verschillen 

in talent, tempo en temperament. Om alle kinderen passend 
onderwijs te kunnen bieden, is het belangrijk om deze ver-

schillen vast te stellen. Hiervoor gebruiken we naast de me-

thode gebonden toetsen en observaties, een leerlingvolg-
systeem. 

Tijdens de ‘tien-minuten gesprekken’ zullen de ontwikkelin-

gen / vorderingen en de eventuele extra zorg van uw kind 
worden besproken. Verschillen in aanleg en tempo zouden 

in een enkel geval kunnen leiden tot verlengen van een 

schooljaar. Hoewel we ook hierover tijdig met de ouders in 
overleg zullen gaan, blijft de uiteindelijke verantwoordelijk-

heid voor het verlengen bij de school. Voor meer informatie 

kunt u uiteraard bij de school terecht.  
 

c. Uitstroom  
Na de basisschool volgt een school voor voortgezet 
onderwijs. De keuze voor een bepaalde school en of het kind 

op die school succes zal hebben, is van vele factoren 

afhankelijk zoals aanleg, concentratievermogen, inzet, 

wilskracht, vermogen tot samenwerkend leren, thuissituatie, 
gezondheid, enzovoorts. Voor aanmelding van een kind op 

het voortgezet onderwijs is een schooladvies nodig. Ieder 

halfjaar worden er in alle groepen Citotoetsen afgenomen. 
Op de resultaten van deze toetsen en in overleg met de 

leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8, de directeur en de IB-

er wordt het schooladvies gebaseerd. Daarnaast nemen we 
bij alle kinderen een intelligentieonderzoek af. In april wordt 

een eindtoets afgenomen, die is bedoeld om te kijken of de 

school met het schooladvies in de goede richting zit.  

 

d. Vroegtijdige schoolverlating 
Indien een kind vroegtijdig Het Palet verlaat zal de leerkracht 
met de Overstapservice Onderwijs (OSO) het dossier van de 

leerling veilig en snel overdragen. De privacy van de leerling 

is daarmee meteen goed gewaarborgd. Deze omvat een 
overzicht van de laatst behandelde leerstof per methode of 

vakgebied. Daarnaast is informatie opgenomen m.b.t. de 

leerprestaties en het functioneren van het kind op school. 
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e. Zorgbreedte, leerlingvolgsysteem en ondersteu-
ningsprofiel 
In de afgelopen jaren is op onze school een intensief sys-

teem van leerlingenzorg ontwikkeld.  

Iedere groepsleerkracht richt, in onderling overleg met zijn 
collega’s, zijn lessen dusdanig in dat elk kind tot zijn recht 

komt. We kijken hierbij sterk naar de onderwijsbehoefte van 

de individuele leerling en proberen hiermee zoveel mogelijk 
rekening te houden. Leidend hierin zijn de groepsplannen, 

de kindgesprekken en leerlingoverzicht. Door de doelenge-

sprekken worden de kinderen intensief betrokken bij hun 
leerproces. Als blijkt dat een kind op een bepaald gebied pro-

blemen blijft houden,  bespreekt de groepsleerkracht het pro-

bleem met de intern begeleider van onze school. Er kan dan 
besloten worden tot: 

o Het opstellen van een specifiek individueel hande-

lingsplan voor de leerling; 
o Een periode van extra begeleiding door onze reme-

dial teacher; 

o Een specifieke aanpak in de groep; 
o Het bespreken van de leerling in een teamoverleg; 

Bovenstaande hoort bij de basisondersteuning van Het Pa-

let. Mochten deze interventies niet voldoende zijn kunnen 

we de hulp inschakelen van het samenwerkingsverband 
‘Brabantse Wal’. Onderstaande informatie is afkomstig van 

het samenwerkingsverband: 

 
Extra ondersteuning 

Het kan voorkomen dat uw kind meer ondersteuning nodig 

heeft dan onze school vanuit de basisondersteuning kan bie-
den; de leerkracht en intern begeleider (het intern zorgteam 

van onze school) zullen dan hierover met u in gesprek gaan. 

Het doel van dit gesprek is u te vragen of u zich herkent in 
ons beeld en/of er bij u in de thuissituatie sprake is van een-

zelfde beeld. Samen zoeken we naar de best passende op-

lossing voor uw kind. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat de instruc-
tie in de klas wordt aangepast zodat uw kind meer of minder 

uitdagend werk krijgt. 

Indien na maximaal zes weken geen verbetering optreedt, 
kunnen wij –met uw toestemming- een beroep doen op één 

van de voorzieningen in het samenwerkingsverband. Elke 

school in Nederland is aangesloten bij een Samenwerkings-
verband Passend Onderwijs; voor onze school is dit Samen-

werkingsverband Brabantse Wal. Ons samenwerkingsver-

band heeft een scala aan mogelijkheden leerkrachten/scho-

len te ondersteunen. Vanuit Samenwerkingsverband Bra-
bantse Wal is een vaste gedragswetenschapper (psycho-

loog/orthopedagoog) verbonden aan elke school. Voor onze 

school is dit Danielle Visser 
Leerlingen die zowel op school als thuis meer ondersteuning 

nodig hebben, worden besproken in het extern zorgteam: het 

Schoolondersteuningsteam (SOT). Dit team bestaat uit onze 
intern begeleider (voorzitter), de leerkracht, de gedragswe-

tenschapper van het samenwerkingsverband en de jeugd-

professional van het Team Jeugd / Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG). Het Team Jeugd/CJG heeft vaste jeugdprofes-

sionals verbonden aan de scholen. De Jeugdprofessional is 

voor u en ons de eerste contactpersoon als het gaat om 
jeugdhulpverlening buiten school. Voor onze school is dit 

Lisette Backx. 

Op sommige scholen neemt ook de Jeugdverpleegkundige 
vanuit de GGD en een medewerker van het TWB nemen 

deel aan het SOT. 

U wordt (zo mogelijk samen met uw kind) bij dit SOT-overleg 
uitgenodigd, zodat we gezamenlijk kunnen verkennen welke 

ondersteuningsbehoeften er zijn bij uw kind en u, zowel op 

school als thuis en bij de leerkracht/de school. Indien moge-

lijk wordt er tijdens het SOT een hulptraject opgesteld. Deze 
hulp kan bestaan uit een ondersteuningsvorm vanuit het sa-

menwerkingsverband en/of een begeleidingstraject vanuit 

het CJG. Elk schooljaar worden de data en tijden van de 
SOT’s van tevoren vastgelegd. 

Indien u onverhoopt niet in de gelegenheid bent het SOT bij 

te wonen, kunt u toestemming geven dat bespreking zonder 
u plaatsvindt. De intern begeleider zal dan met u en uw kind 

een voorgesprek houden en na afloop de bespreking aan u 

terugkoppelen. 
Indien u geen toestemming geeft, kan in het SOT alsnog –

op anonieme basis- worden besproken welke ondersteu-

ningsbehoeften de school/leerkracht heeft. 
Indien tijdens het SOT blijkt dat meer tijd en/of aanvullende 

expertise nodig is, wordt een handelingsgericht integraal ar-

rangeeroverleg (HIA) gepland. Tijdens een HIA wordt, o.l.v. 
de gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband, 

uitgebreid stilgestaan bij wat er goed gaat en waar welke on-

dersteuning nodig is. Het is de bedoeling dat aan het eind 
van een HIA het hulptraject duidelijk is, er heldere doelen en 

een duidelijk tijdpad zijn opgesteld en dat er –indien nodig- 

een vervolggesprek wordt gepland. 
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Dit alles wordt vastgelegd in het Ontwikkelings-Perspectief-

Plan (OPP) (v/h Groeidocument) van uw kind. Dit OPP wordt 
na elke aanvulling of wijziging aan u ter instemming/onderte-

kening aangeboden. 

De intern begeleider van onze school is uw eerste aan-
spreekpunt en zal voortdurend met u in gesprek zijn over de 

ontwikkelingen en de voortgang. Indien blijkt dat de ingezette 

ondersteuning niet leidt tot het gewenste resultaat en het lukt 
de school niet uw kind voldoende hulp te bieden dan kunnen 

we er samen met u voor kiezen uw kind te verwijzen naar 

een andere basisschool of een andere vorm van onderwijs. 
In alle gevallen geldt dat de lijnen met u zo kort zijn, dat het 

nooit een verrassing mag en kan zijn als we hiertoe over 

moeten gaan. 
Scholen hebben zogenaamde zorgplicht. Dit houdt in dat de 

school / het schoolbestuur verplicht is een passende plek te 

vinden voor elk kind. Passend Onderwijs houdt echter niet in 
dat elke basisschool verplicht wordt kinderen te plaatsen als 

daartoe geen mogelijkheid is of wanneer plaatsing niet in het 

belang van het kind is. Dan wordt gezocht naar een alterna-
tief. 

Tijdelijk naar het Speciaal basisonderwijs (SBO) of spe-
ciaal onderwijs (SO) 
Indien gezamenlijk wordt besloten dat plaatsing op het SBO 
of SO noodzakelijk is, wordt op basis van het Ontwikkelings-

perspectiefplan (OPP) een deskundigenadvies geschreven 

door de gedragswetenschapper van het samenwerkingsver-
band. Dit advies leidt naar een Toelaatbaarheidsverklaring 

(TLV) waarmee uw kind toegang krijgt tot het SBO of het SO. 

Ook hier geldt dat de inhoud van het deskundigenadvies 
voor u geen verrassing mag en kan zijn omdat u bij het ge-

hele traject zorgvuldig bent betrokken. 

Het deskundigenadvies wordt vervolgens beoordeeld door 
een tweede psycholoog/orthopedagoog van het samenwer-

kingsverband. Deze tweede onafhankelijke, toetsing is wet-

telijk verplicht en nodig om er zeker van te zijn dat het gefor-
muleerde advies het best past bij wat uw kind nodig heeft. 

Indien beide deskundigen tot eenzelfde conclusie komen, 

wordt door het samenwerkingsverband de TLV afgegeven. 
Met deze verklaring heeft uw kind toegang tot een van de 

scholen voor speciaal (basis-)onderwijs. In onze regio zijn 

dit: 
- De Driemaster, school voor speciaal basisonderwijs 

(SBO); 

- De Kornalijn, school voor speciaal onderwijs, gespeciali-

seerd in gedrag, autisme; 
- De Mytylschool, school voor speciaal onderwijs, gespecia-

liseerd in lichamelijke beperking; 

- De Kameleon, school voor speciaal onderwijs, gespeciali-
seerd in verstandelijke beperking; 

- Montaal, school voor speciaal onderwijs, gespecialiseerd in 

auditieve en communicatieve beperking. 
Indien dichter bij een S(B)O-school buiten ons samenwer-

kingsverband woont, kunt u uw kind bij die school aanmel-

den. 
In ons samenwerkingsverband gaan we ervan uit dat plaat-

sing op een S(B)O-school tijdelijk is. Dat betekent dat de toe-

laatbaarheidsverklaring een beperkte looptijd heeft. Vooraf-
gaand aan het aflopen van de termijn wordt met u besproken 

of en zo ja, hoe uw kind kan terugkeren naar de eigen regu-

liere basisschool. Terugkeer gebeurt altijd met begeleiding 
vanuit een arrangement. 

Bereikbaarheid Samenwerkingsverband Brabantse Wal: 

0164 74 50 91  
secretariaat@swvbrabantsewal.nl  

Team Jeugd Bergen op Zoom: 140164 

www.bergenopzoom.nl   

Team Jeugd Woensdrecht: 140164 optie 3  
www.woensdrecht.nl   

Centrum Jeugd en Gezin Steenbergen: 0167-541131  

GGD/JGZ: 076 5282051 
www.cjgsteenbergen.nl  

 

f. Voor-, en naschoolse opvang 
LPS-kinderopvang draagt de verantwoording voor de voor- 

en naschoolse opvang in ons gebouw.  

Uitgebreide informatie over de voor- en naschoolse opvang 
kunt u vinden op de website: LPS kinderopvang | Lowys Por-

quin voor kinderopvang . 

  

mailto:secretariaat@swvbrabantsewal.nl
http://www.bergenopzoom.nl/
http://www.woensdrecht.nl/
http://www.cjgsteenbergen.nl/
https://www.lowysporquin.nl/kinderopvang/
https://www.lowysporquin.nl/kinderopvang/
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4. Ouders 
Op verschillende manieren worden ouders bij de school be-

trokken. In het ouderpanel  en de ouderraad denken ouders 
mee over allerlei schoolzaken. Samen staan wij voor een zo 

goed mogelijke uitvoering van het onderwijsprogramma. Als 

ouders zich betrokken voelen bij de school en het onderwijs, 
heeft dit een positieve uitstraling naar de kinderen.  

 

a. De ouderraad 

Wat is de ouderraad? 
De ouderraad is een vertegenwoordiging van de ouders van 

de school. In de ouderraad zit bij voorkeur een ouder van 
elke groep van de school, om een goede samenwerking en 

afstemming met de schoolleiding en de leerkrachten moge-

lijk te maken. De school wordt vertegenwoordigd door de di-

recteur en een leerkracht. 
Uit de leden van de ouderraad wordt een voorzitter, een pen-

ningmeester en een secretaris gekozen. 

De ouderraad stelt jaarlijks een begroting op en legt verant-
woording af aan de directeur. 

  

Wat doet de ouderraad?  
De ouderraad bestaat uit ouders die: 

- De school helpen bij het organiseren en uitvoeren van 

activiteiten voor de kinderen zoals Sinterklaas, Kerst, 
vastenavend,  juffen- en meneerdag. 

- Meebeslissen over de manier waarop de begroting 

wordt opgesteld. 
- Onderwerpen bespreken met de schoolleiding 

namens de ouders van alle kinderen. 

- De schoolleiding adviseren over bepaalde zaken die 
spelen met betrekking tot de school. 

- De leerlingen voorzien van een luizenzak. De leden 

van de ouderraad zorgen er voor dat deze periodiek worden 
gewassen.   

- De ouderraad vergadert 6 keer per jaar. 

Bovenstaande punten worden dan besproken met de 

schoolleiding en een leerkracht. 
 

 
 
 
 

 
Organisatie 
Het dagelijks bestuur van de ouderraad bestaat uit: 

Voorzitter: Mevr. Najat Agzanay 

Secretaris: Mevr. Stefanie Thielen 
Penningmeester: Mevr. Sindy Klupper-Raes 

Vragen of opmerkingen voor of over de ouderraad kunnen 

gemeld worden bij één van de leden van de ouderraad of via 
e-mail: orbshetpalet@gmail.com . 

 
Financiën  
Ouders hoeven GEEN vrijwillige ouderbijdrage te betalen 

voor activiteiten zoals sinterklaas en kerst, de schoolreis en 

het schoolkamp. In het kader van kansengelijkheid moeten 
alle leerlingen aan alle activiteiten kunnen deelnemen. Deze 

activiteiten zullen door school worden bekostigd. 

 
Komt u de ouderraad versterken? 
Om verschillende activiteiten te kunnen organiseren spelen 

vooral de ouders spelen een belangrijke rol. Dus…. bent u 
creatief, wilt u graag meepraten over wat er op school speelt, 

wilt u de school ondersteunen bij de diverse activiteiten of 

wilt u gewoon graag betrokken zijn wat er op school gebeurt, 

neem dan eens plaats in de ouderraad. U kunt zich aanmel-
den bij de leerkracht van uw kind, bij één van de leden van 

de ouderraad of via bovengenoemd e-mailadres van de ou-

derraad. 
 

b. De medezeggenschapsraad 
De Medezeggenschapsraad denkt en praat mee over het be-
leid van de school en bestuurlijke zaken. Ze brengt gevraagd 

en ongevraagd advies uit aan de directie. De G.M.R. (Ge-

meenschappelijke Medezeggenschaps Raad) doet dit aan 
het bestuur van LPS.  

Voor een aantal directie- en bestuursbeslissingen is zelfs in-

stemming van M.R. nodig. Dit is wettelijk geregeld in een me-
dezeggenschapsreglement. Onderwerpen, die aan de orde 

komen zijn bijvoorbeeld de formatie, benoemingen, begro-

ting, huisvesting, leermethoden, nascholing van leerkrach-
ten, ICT-beleid en communicatie naar ouders. In de M.R. zit-

ten twee ouders en twee leerkrachten. De directeur is als ad-

viseur bij de vergadering aanwezig. De M.R. vergadert zes 
keer per jaar. De M.R. stelt een rooster op van aftreden. Af-

hankelijk van dit rooster vinden verkiezingen plaats.  

 

mailto:orbshetpalet@gmail.com
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Zowel ouders als personeelsleden kunnen zich als kandidaat 
verkiesbaar stellen.  

Wilt u meer weten over de M.R., of wilt u dat de M.R. zaken 

aankaart bij het bestuur, dan kunt u contact opnemen met 
een van de leden van de M.R. of via mrhetpalet@lpsnet.nl . 

Voor informatie over de Gemeenschappelijke Medezeggen-

schapsraad verwijzen we naar de brochure van de Lowys 
Porquinstichting. 

 

 

 
 

 
c. Ouderpanel 
Door het samengaan van de werkgroep ouderbetrokken-

heid en klankbordgroep TOM is er een ouderpanel gefor-

meerd. Ze helpen o.a. mee als adviesorgaan en klankbord 
voor de stuurgroep TOM . Leden van deze ouderpanel zijn 

Romano Langenberg, Franka van den Boom, Herman Klup-

per, Oanh Nguyen-Proost en Kareyamu Yasheng. Tijdens 
een bijeenkomst van het ouderpanel is namens het team 

één leerkracht en de directeur aanwezig.  

  

mailto:mrhetpalet@lpsnet.nl
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5. Personeel  
a)  Leerkrachten        taken  

 
b) Onderwijs ondersteunend personeel 

Marco Hagenaars conciërge 
Marti Imandt  administratie  
Irmgard Boogaart  huishoudelijke dienst 
Songül Altin huishoudelijke dienst 
Dorien van den Boom huishoudelijke dienst 

 
c)  Vrijwillige ondersteuners 

Nick van den Bossche 
Corry de Groot 
Lieske van der  Steen 
Marijke Steijlen 

 

 
d) Stagiaires 

Het Palet is een school in ontwikkeling. Met het uitdagend 

onderwijs dat op Het Palet wordt gegeven, is de school een 
aantrekkelijke stageplaats voor studenten van de opleiding 

voor leerkrachten basisonderwijs (Pabo). Daarnaast ont-

vangt Het Palet ook studenten van het MBO (Middelbaar 
Beroepsonderwijs), afdeling sociaal pedagogisch werk. De 

school vindt dat studenten de gelegenheid moeten krijgen 

om praktijkervaring op te doen. Het is mogelijk dat in de 
groep van uw kind een LIO-stagiaire (leraar in opleiding) 

werkzaam is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

.  

Bianca Vriens  leerkracht + plaatsvervangend  
directeur, MLI, hoogbegaafd-
heidsspecialist 

groep 1/2 unit 1 bianca.vriens@lpsnet.nl 

Jasmin Coppieters leerkracht + hoogbegaafdheids-
specialist 

groep 1/2 unit 1 
groep 3/4 unit 2 

jasmin.coppieters@lpsnet.nl  

Mirjam Bäcker leerkracht groep 1/2 unit 1 mirjam.backer@lpsnet.nl  
Irene van Bragt leerkracht  +  rekenspecialist groep 3/4 unit 2 irene.van.bragt@lpsnet.nl 
Lisette Segers leerkracht + ICT- specialist 

+ leesspecialist 
groep 3/4 unit 2 lisette.segers@lpsnet.nl  

Linda Bergs   leerkracht + taalspecialist groep 5/6 unit 3 linda.bergs@lpsnet.nl 
Bianca van Esch leerkracht + bewegend leren groep 5/6 unit 3 bianca.van.esch@lpsnet.nl 
Linda Baaij leerkracht + ICT-specialist  

+ gedragsspecialist 
groep 7/8 unit 4 linda.baaij@lpsnet.nl 

Ferry de Bont leerkracht + intern begeleider groep 7/8 unit 4 ferry.de.bont@lpsnet.nl 
Najat Agzanay onderwijsassistent +  

ondersteuner in de units 
 najat.agzanay@lpsnet.nl  

Elise Geerdink  directeur + ondersteuner in de 
units 

 elise.geerdink@lpsnet.nl 

Een LIO stagiaire is een vierdejaars PABO student. 
Deze student moet gedurende het gehele schooljaar 

2 dagen per week voor de groep staan. De andere 

dagen is de eigen leerkracht in de groep. De eindver-
antwoordelijkheid blijft bij de eigen groepsleerkracht. 

 

mailto:bianca.vriens@lpsnet.nl
mailto:jasmin.coppieters@lpsnet.nl
mailto:mirjam.backer@lpsnet.nl
mailto:irene.van.bragt@lpsnet.nl
mailto:lisette.segers@lpsnet.nl
mailto:bianca.van.esch@lpsnet.nl
mailto:linda.baaij@lpsnet.nl
mailto:ferry.de.bont@lpsnet.nl
mailto:ajat.agzanay@
mailto:elise.geerdink@lpsnet.nl
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6. Financiën 
a. Jeugdtijdschriften  
Kinderen kunnen zich jaarlijks abonneren op verschillende 
jeugdtijdschriften: Bobo voor 4 tot 6-jarigen, Okkie voor 6 tot 

9-jarigen, Freek folder voor 9 tot 10 jarigen en NG Junior tijd-

schrift voor 11 tot 12-jarigen. De betaling gaat buiten de 
school om middels machtigingen aan de uitgever. De folders 

worden aan het begin van het schooljaar meegegeven.  

 
b. Schoolfoto’s 
Jaarlijks worden er individuele foto’s en groepsfoto’s ge-

maakt. Dat gebeurt geheel vrijblijvend, zonder afnamever-
plichting. De kosten van de totale set liggen rond de € 10,00. 

 

c. Sponsoring / Goede doelen actie 
Met regelmaat is er een actie op onze school waarbij geld in-
gezameld wordt voor een goed doel.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
d. Stichting Leergeld Bergen op Zoom 

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen 

mee te laten doen met sportclubs of muziekles op 

bijvoorbeeld het CKB. Zij kunnen echter wel rekenen op steun 
van Stichting Leergeld. Als ouders een aanvraag indienen 

voor bekostiging van naschoolse activiteiten komt een 

medewerker van de stichting op bezoek om de mogelijkheden 

te bespreken. Stichting Leergeld Bergen op Zoom werkt 
binnen de regio Bergen op Zoom, dat wil zeggen met inbegrip 

van de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht. Voor meer 

informatie kunnen ouders terecht bij Stichting Leergeld 
Bergen op Zoom, Postbus 103, 4600 AC Bergen op Zoom,   

T: 0164-262912. E:  leergeld.brabantsewal@hotmail.com . 

  

mailto:leergeld.brabantsewal@hotmail.com
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7.   
a. Schooltijden 
Maandag 08:30 – 14.30 uur  
Dinsdag 08:30 – 14:30 uur  

Woensdag  08:30 – 12:30 uur 

Donderdag 08:30 – 14.30 uur  
Vrijdag  08:30 – 12:00 uur (unit 1) 

  08:30 – 14.30 uur (unit 2, 3 en 4) 

Met ingang van schooljaar 2022 – 2023 hanteren wij als proef 
een continurooster. Groep 1 en 2 (unit 1) is altijd vrij op vrij-

dagmiddag.  

Iedere dag van 8:20 uur tot 8:25 uur is er een inloopmoment 
voor alle leerlingen en hun ouder(s), verzorger(s). Om 8:25 

uur willen we dat iedereen binnen is zodat we om 8:30 uur 

met de lessen kunnen beginnen. Het is belangrijk om de af-

wezigheid van kinderen vóór het begin van de schooltijd tele-
fonisch of per mail te melden. Tevens willen we graag weten 

wanneer uw kind door iemand anders dan gebruikelijk wordt 

opgehaald van school. Wij willen dat de kinderen met de juiste 
persoon meegaan. 

 

b. Vakanties en vrije dagen 
Herfstvakantie  24-10-22  t/m 28-10-22 

Kerstvakantie   23-12-22  t/m 06-01-23 

Krokusvakantie  20-02-23  t/m 24-02-23 
 

 

 
 

Pasen    07-04-23  t/m 10-04-23 

Meivakantie   24-04-23  t/m 05-05-23 
Hemelvaart   18-05-23 t/m 19-05-23 

Pinksteren   29-05-23 

Zomervakantie  17-07-23 t/m 25-08-23 
 

LET OP: 1e dag kerstvakantie: vrijdag 23-12-2022  

Start krokusvakantie 17-02-23 om 12.00 uur 
Start zomervakantie  14-07-23 om 12.00 uur 

 
c. Vrije dagen groepen 1 tot en met 8 
maandag   26-09-2022 

dinsdag   06-12-2022 

woensdag   08-02-2023 
donderdag   30-03-2023 

vrijdag    23-06-2023 

 
d. Afspraken met dokter en tandarts 
We verzoeken u met klem dit soort afspraken zoveel mogelijk  

buiten schooltijd te maken (woensdagmiddag, vakanties en 

vrije dagen). 
 

e. Aanvraag buiten gewoon verlof   
Zie hiervoor ook de brochure van de Lowys Porquinstichting. 

Schooltijden, vakanties en vrije dagen 
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Frans Halsstraat 25 
4625 BR Bergen op Zoom 
Tel: 0164 258259 
 
VERZOEK OM BUITENGEWOON VERLOF. 
 
Datum van indiening: ________________________________________________________ 

 
Ondergetekende: 

Naam: ____________________________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________________________ 

Postcode: ______________ Woonplaats: ________________________________________ 
Telefoonnummer: ___________________________________________________________ 

Ouder / Verzorger van: 

Naam: Geboortedatum: Groep: 
   
   
   

 
verzoekt buitengewoon verlof voor bovengenoemde kinderen in de volgende periode:  
van _______________ t/m ____________________. 

 
Reden van dit verzoek: 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
Handtekening: 
 
================================================================================= 
In te vullen door de directie: 
Uw aanvraag werd door mij getoetst aan de richtlijnen van de leerplichtwet en de uitspraken van de arrondissements-

rechtbank te Breda. 

� Ik ga akkoord met uw verzoek. 

� Ik ga niet akkoord met uw verzoek, omdat uw verzoek in strijd is met de leerplichtwet. 

 
Ik adviseer u dit verzoek voor te leggen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Bergen op Zoom. (Dienst Wel-

zijn en educatie, tel: 0164 - 277321) 

Toelichting: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 

Handtekening 
E.M.T. Geerdink, directeur. 
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De regeling: buitengewoon verlof. 
 
Wat zegt de wet? 
• 4 jarigen zijn niet leerplichtig, 5 jarigen wel. 
• Zolang een kind leerplichtig is gaat het elke dag naar 
school. 
• Een kind dat nog geen 6 jaar is, mag 5 uur per week 
thuis blijven. (Hiervoor dient een onderwijskundige of me-
dische indicatie te zijn) 
Een kind hoeft niet naar school: 
• als de school dicht is. 
• als de leerling ziek is. 
• als de leerling geschorst is. 
• als er gewichtige omstandigheden zijn. (hooguit 10 
dagen per jaar) 
• Een verzoek om meer dan 10 dagen verlof moet ge-
richt worden aan de leerplichtambtenaar van de ge-
meente. 
Over gewichtige omstandigheden ontstaan vaak aller-
lei misverstanden. Laten we daarom eerst eens kijken 
wat geen gewichtige omstandigheden zijn: 

• Een tweede vakantie. (men is ook in de schoolvakantie 
in de gelegenheid om op vakantie te gaan.) 

• Sportevenementen buiten schoolverband. 
• Concerten. 
• De wens op wintervakantie te gaan na de kerstvakan-

tie omdat men toen niet kon gaan. 
• Bezoeken van een tentoonstelling, pretpark en derge-

lijke buiten schoolverband. 
• De wens om een of enkele dagen eerder met vakantie 

te gaan, of later terug te komen. 
• Pesterijen door andere kinderen. 
• Ook het feit dat ouders aandragen dat hun kinderen 

toch niets missen, omdat de laatste dag voor de va-
kantie een feestelijke afsluiting is, geldt niet als gewich-
tige omstandigheid. 

Wat wel gewichtige omstandigheden zijn werd vast-
gesteld door de rechtbank te Breda: 
• het bezoeken van een medicus, een en ander voor zo-
ver dit niet buiten de lesuren kan geschieden; 
• bij verhuizing binnen de gemeente 1 dag; 
• bij huwelijk van bloed- of aanverwanten van de leer-
ling tot en met de vierde graad 1 dag; 
• bij overlijden van bloed- of aanverwanten van de leer-
ling van de 1e graad voor 4 dagen en van de 2e tot en met 
de vierde graad voor 1 dag; 
• bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten van de 
leerling tot en met de 2e graad voor 1 dag; 
•  

 
• voor leerlingen, woonachtig buiten de bebouwde kom, 
bij zeer extreme weersomstandigheden, waardoor zij de 
school niet kunnen bereiken; 
• bij een besmettelijke ziekte in het gezin; 
• bij 25-, 40-, 50- en 60 jarig ambts- of huwelijksjubileum 
van bloed- of aanverwanten van de leerling tot en met de 
4e graad 1 dag; 
• voor leerlingen uit minderheidsgroepen in verband 
met viering van nationale feest- en gedenkdagen; 
• de leerling vanwege specifieke aard van het beroep 
van één van de ouders slechts buiten de schoolvakanties 
met hen op vakantie kan gaan. 
• bij zeer ernstige sociale en/of medische problemen. 
Een verzoek wordt getoetst aan de door de wet gestelde 
criteria waarna de beslissing schriftelijk aan ouders wordt 
meegedeeld. 

 
Wij beseffen heel goed dat ouders en school met elkaar in 
conflict kunnen komen als het om extra vrije dagen gaat. 
Bij zo'n conflict is niemand gebaat. Bij een mondeling ver-
zoek is de kans groot dat er problemen, onduidelijkheden 
en rechtsongelijkheid ontstaat. Een schriftelijke afwerking 
geeft uniformiteit en duidelijkheid. 
Wanneer ouders het niet eens zijn met een genomen be-
slissing, kunnen zij hun verzoek altijd voorleggen aan de 
leerplichtambtenaar van de gemeente Bergen op Zoom. 
Zijn advies zal door de school als bindend worden be-
schouwd. De leerplichtwet legt de school de verplichting 
op om alle verzuim, óók het luxe verzuim rond de school-
vakanties, waarvan men vermoedt dat het ongeoorloofd is 
onmiddellijk te melden bij de leerplichtambtenaar van de 
gemeente. Deze onderzoekt "het geval" en neemt maatre-
gelen. Bij onwil kan een proces verbaal het gevolg zijn.  
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8. Informatie 
a. De schoolgids 
Hierin vindt u de algemene informatie voor het genoemde 

schooljaar. De schoolgids staat op de website van de 

school. Eventuele wijzigingen die van belang zijn voor het 
lopende jaar, worden in Groen Licht bekendgemaakt.  

 

b. Maandinfo “Groen Licht” 
Zes keer per jaar verschijnt er een infoblad voor de ouders 

van de basisschool en LPS peuter- en kinderopvang: 

Groen Licht. U vindt daarin de agenda, zodat u precies 
op de hoogte bent van wat er in een bepaalde periode te 

doen is. U wordt geïnformeerd over belangrijke gebeurte-

nissen en mededelingen uit verschillende groepen, de ou-
derraad en de medezeggenschapsraad. Bovendien kijken 

we terug op activiteiten die hebben plaatsgevonden. 

Groen Licht wordt via het ouderportaal Social Schools 
verstuurd. 

 

c. Informatieavonden 
Jaarlijks organiseren we op school een aantal infomo-
menten voor de ouders;  

o Een inloopavond voor alle ouders aan het begin 

van het schooljaar, waarop u kennis kunt maken met de 
nieuwe leerkracht en de materialen en methodes, waar-

mee uw kind dit jaar aan de slag gaat; 

o Begin schooljaar zijn er ouder-kindgesprekken tij-
dens de huisbezoeken 

o Een avond voor ouders van de kinderen van 

groep 8, waarbij de schoolkeuzeprocedure aan de orde 
komt; 

o De afsluiting van de kinderboekenweek, waar u van 

harte welkom bent om de resultaten van verschillende pro-
jecten te komen bekijken. 

o Twee keer per jaar vertellen we u graag over de 

ontwikkeling van uw kind. We doen dat tijdens de 10-mi-
nuten-gesprekken. We bespreken met u het rapport en 

ook de resultaten van het leerlingvolgsysteem.  

o Het kan voorkomen dat u ook op andere momenten 
uitgenodigd wordt. We zouden dan bijvoorbeeld informatie 

willen geven over zaken waar we op school mee bezig zijn. 

o In overleg kunt u tussendoor altijd een afspraak 

met de leerkracht maken. 
 

 

 

d. Huisbezoeken 
Op Het Palet brengen de leerkrachten een huisbezoek aan 
ouders/leerlingen van hun groep . Het doel van een huisbe-

zoek is nader kennis te maken met de leefwereld van het kind 

en het contact tussen ouders en leerkracht te versterken. We 
zijn immers samen verantwoordelijk voor uw kind.  Omdat 

een leerling twee jaar in een unit zit, plant de leerkracht een 

huisbezoek voor de leerlingen van de laagste jaargroep. Dus 
bij kinderen van groep 1, 3, 5 en 7. De leerkracht neemt hier-

voor contact met u op. 

 
e. Brochure van de Lowys Porquinstichting 
De bovenschoolse schoolgids van LPS maakt integraal deel 

uit van deze schoolgids. Alle afspraken, regelingen en wijzi-
gingen die in de bovenschoolse schoolgids zijn vermeld, zijn 

dus ook voor onze school van toepassing. De gids is te vin-

den op onze website. Alleen de nieuwe leerlingen krijgen een 
papieren versie van deze gids mee. De inhoud is als volgt:  

 

1. Lowys Porquinstichting  
1.1 Inleiding 

1.2 Het College van Bestuur en schooldirecties 

1.3 De Raad van Toezicht 

1.4 Organisatiecultuur/Identiteit 
1.5 Kwaliteit van het onderwijs 
  
2. Ouderbetrokkenheid 
2.1 Inleiding 

2.2 Ouderpanel 

2.3 Medezeggenschapsraad 
2.4 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

2.5 Verstrekken van informatie 

 

3. De school als ontwikkel- en leeromgeving 
3.1 Kwalitatief goed en afgestemd onderwijs 

3.2  Het samenwerkingsverband 

3.3 Extra (didactische) ondersteuning door derden  
 tijdens schooltijden 

3.4 Veiligheidsplan 

3.5 Pesten 
3.6 Drugsproblematiek 

3.7 Verzekeringen 
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4. Overblijven & Opvang  
4.1 Buitenschoolse opvang (BSO), 

 Kinderopvang (KDV) en Peuteropvang (PO) 
4.2 Tussenschoolse opvang (TSO) 

 

5. Wetten & Regelingen  
5.1 Leerplicht 

5.2 Kennismakingsbezoeken 

5.3 Privacyreglement 
5.4 Verzuim- en verlofregeling 

5.5 Schorsing 

5.6 Verwijdering 
5.7 Rookbeleid 

5.8 Kledingvoorschriften voor leerlingen 

5.9 Klachtenregeling 
5.10 Klokkenluidersregeling 

5.11 Vrijwillige ouderbijdrage 

 
6. Overige informatie  
6.1 Website 

6.2 Documenten  
 

f. Overige informatiebronnen: 
Diverse plannen, documenten en protocollen liggen op 

school voor u ter inzage:   
 

 

 
 

 

 

o Kwaliteitshandboek 

o Schoolplan  

o Schoolspecifiek Ondersteuningsplan (SSOP) 
o Het zorgplan 

o Het Cumenu werkplan 

o Diverse protocollen betreffende; pesten, privacy en 
rouwprotocol 

o Op het internet zijn we bereikbaar via onze website: 

www.basisschool-hetpalet.nl  

o We gebruiken Facebook als medium om 

leuke nieuwtjes naar buiten te brengen.  

 

 
g. Social Schools 

Nieuwsbrieven, informatie tussen ouders/verzorgers en 
leerkrachten, memo’s etc. worden via de digitale omgeving 

van Social Schools uitgewisseld. De 10-minutengesprek-

ken worden ook via Social Schools gepland.  
Nieuwe leerlingen krijgen, een paar weken voordat de 

leerling actief wordt op onze school, een brief met een ac-

tiveringscode. Het is van belang uw account zo snel mo-
gelijk te activeren, zodat u geen enkel bericht mist van de 

school. Mocht u vragen hebben over Social Schools kunt 

u altijd terecht bij Marti via marti.imandt@lpsnet.nl . 

  

  

http://www.basisschool-hetpalet.nl/
mailto:marti.imandt@lpsnet.nl
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9.  
 

a.  Onderwijsbegeleiders 
Het Palet wordt ondersteund door onderwijsbegeleiders van 

CED, Join, EIC, Auris, KPC. Deze ondersteuning omvat advies 
en begeleiding bij onderwijskundige vernieuwingen, hulp en ad-

vies bij leer- en gedragsproblemen van individuele leerlingen 

en bij het samenstellen van het schoolkeuzeadvies voor de kin-
deren van groep 8. 

 

b. Jeugdgezondheidszorg door de GGD  
U wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, 

voor zichzelf opkomt en verstandige keuzes maakt. GGD West-

Brabant helpt u daarbij, zodat uw kind gezond en veilig opgroeit. 
Onder het motto “ieder kind in beeld” zet de GGD West-Brabant 

zich in met extra aandacht voor kinderen of gezinnen die dat 

nodig hebben.  
Via gezondheidsonderzoeken houdt de GGD zicht op de licha-

melijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en 

jongeren in West-Brabant. Op onze school onderzoekt de GGD 
jaarlijks alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar. U en uw 

kind ontvangen dan automatisch een uitnodiging met een vra-

genlijst.  
De medewerker van de GGD Jeugdgezondheidszorg meet bij 

het kind de lengte en het gewicht. Op 5/6 jarige leeftijd contro-

leert zij ook het gehoor en de ogen. Als hier aanleiding toe is 

controleert zij ook bij kinderen van 10/11 jaar het gehoor en/of 
de ogen. Voordat de onderzoeken beginnen, legt de medewer-

ker van Jeugdgezondheidszorg in de klas uit wat zij gaat doen. 

De uitkomsten van ieder onderzoek worden u per post toege-
stuurd. Als u meer informatie wilt, kunt u een kijkje nemen op 

de website van de GGD www.ggdwestbrabant.nl, of als u vra-

gen heeft kunt u contact opnemen via telefoonnummer 076-
5282486 of stuur uw vraag naar jeugdengezin@ggdwestbra-

bant.nl. De GGD is gevestigd in Brede School Het Palet op de 

2e verdieping.  
 

c. Centrum voor Jeugd en Gezin 
Heb je grote of kleine vragen over de opvoeding en ontwikke-
ling van je kind tussen de 0 en 23 jaar? Dan kan het CJG iets 

betekenen voor u en uw kind. Wat voor vragen kan je stellen bij 

het CJG? 
- Mijn kind blijft maar zeuren om snoep, ondanks dat ik elke  

keer uitleg dat het niet goed is om net voor het eten te snoepen. 

Wat kan ik doen? 

 

 

- Mijn dochtertje van 1,5 heeft met regelmaat last van driftbuien. 

Iedereen zegt dat het hoort bij de leeftijd, maar hoe ga ik daar 
mee om? 

- Mijn kinderen zijn in de puberteit. Hoe kan ik het beste met 

hen omgaan? 
Je kunt contact opnemen met het CJG via: www.cjgbergenop-

zoom.nl. Het CJG is gevestigd in Brede School Het Palet. 
Telefoonnummer: 0800-0200404. 

 
d. Bibliotheek  
Ieder kind op basisschool Het Palet kan bij inschrijving gratis 
lid worden van de bibliotheek. De school kan bij allerlei pro-

jecten, kinderboekenweek, activiteiten in het kader van boek-

promotie e.d. altijd een beroep doen op de jeugdbibliotheek. 
Rondom een bepaald thema worden boekcollecties samenge-

steld, waarover de school kan beschikken. 

Het abonnement van de bibliotheek is gratis voor kinderen tot 
16 jaar. De school vindt het belangrijk dat alle kinderen lid zijn 

van de bibliotheek en dat ze thuis boeken lezen. 

Vanaf schooljaar 2017 tot en met 2021  krijgt de school subsi-

die. Op de donderdagmiddagen komt Judith Doomen vanuit  bi-
bliotheek Het Markiezaat de school ondersteunen, zodat kin-

deren extra gestimuleerd worden met boeken aan de slag te 

gaan en er plezier aan te beleven. Tevens is de schoolbiblio-
theek iedere donderdagmiddag van 14:30 uur tot 15:00 uur ge-

opend. Ouders zijn van harte welkom om samen met hun 

kind(eren) boeken uit te zoeken voor thuis.  
 

e. Logopedie 
Een goede spraak- en taalontwikkeling is een belangrijke basis 
voor het leerproces. Als ouders, leerkrachten of anderen twijfe-

len over de taal, spraak, stem, mondgedrag of gehoor van een 

leerling, dan kunnen zij een logopedist raadplegen. Elke dins-
dag is er een logopedist op school aanwezig. Een aantal keer 

per jaar hebben de logopedist en de intern begeleider een over-

leg, waarin zij alle kinderen die logopedie krijgen, bespreken. 
Gedurende de logopedische behandeling is er ook regelmatig 

contact met de leerkracht om de vorderingen te bespreken. Bij 

de start van de behandeling bij de logopedist wordt hiervoor uw 
toestemming gevraagd. 

 

 

 

Begeleidende diensten 
 

http://www.ggdwestbrabant.nl/
mailto:jeugdengezin@ggdwestbrabant.nl
mailto:jeugdengezin@ggdwestbrabant.nl
http://www.cjgbergenopzoom.nl/
http://www.cjgbergenopzoom.nl/
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f. Identiteit en parochie 
Onze school valt onder de Lievevrouweparochie in Bergen op 

Zoom waarmee wij goede contacten onderhouden. In de onder-
linge contacten willen wij elkaar helpen en ondersteunen de re-

ligieuze en katholieke dimensie in het leven dichterbij de bele-

vingswereld van het kind te brengen. Ieder vanuit een eigen 

verantwoordelijkheid. Tevens biedt de relatie mogelijkheden el-
kaar meer zichtbaar te maken: de parochie binnen de school 

en omgekeerd de school binnen de parochie. Dit houdt in dat 

wij als school de kerk zullen bezoeken.  
Er bestaan reeds jaren contacten rond Kerstmis en in de Goede 

Week, met schoolvieringen, met de voorbereiding op de Eerste 

Heilige Communie en het Heilig Vormsel en het uitwisselen van 
relevante informatie. Een aantal jaar geleden  is een begin ge-

maakt om de contacten verder uit te bouwen. Door het school-

jaar heen zullen de pastores van de parochie bij gelegenheid 
de school bezoeken. En andersom zullen de verschillende 

groepen de kerk bezoeken als dat past binnen het programma 

van school.  

 

Contactpastor Lievevrouweparochie: 

Diaken Anton Janssen 
tel. 0164-233574; 06-10578430 

e-mail: anton.janssen@lievevrouweparochie.nl 

 

mailto:anton.janssen@lievevrouweparochie.nl
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10.  
a. Passend onderwijs 
Per 1 augustus 2014 is de nieuwe wetgeving Passend on-
derwijs van toepassing, waarin is geregeld hoe het onder-

wijs aan kinderen, die naast de basiszorg extra ondersteu-

ning nodig hebben, georganiseerd dient te worden. Om dat 

in de praktijk mogelijk te maken,  hebben de besturen van 
alle basisscholen en speciale (basis)scholen zich regionaal 

georganiseerd in het nieuwe samenwerkingsverband De 

Brabantse Wal PO. In een regionaal ondersteuningsplan 
legt het samenwerkingsverband vast hoe passend onder-

wijs voor elk kind wordt georganiseerd. Het regionaal onder-

steuningsplan voor het nieuwe samenwerkingsverband is 
inmiddels samengesteld en goedgekeurd. Hierbij zijn naast 

de schoolbesturen ook afgevaardigden van ouders en leer-

krachten betrokken.  
Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband zie 

hoofdstuk 3 punt e. 

 
b.  Schoolcontactpersoon 
Als ouders een klacht hebben en ze kunnen met die klacht 

niet terecht bij de directie of de leerkracht, dan kunnen zij de 
schoolcontactpersoon inschakelen. De belangrijkste taak 

van deze schoolcontactpersoon is de eerste opvang en het 

behartigen van de belangen van degene die met de klacht 
komt. Hierbij neemt de schoolcontactpersoon de grootst mo-

gelijke zorgvuldigheid in acht en is verplicht tot geheimhou-

ding. De schoolcontactpersoon helpt de ouders verder met 

de juiste procedure en zal, indien de ouders deze nog niet 
in hun bezit hebben, hen de volledige tekst van de klachten-

regeling geven. 

De schoolcontactpersonen op onze school zijn: Ferry de 
Bont en Lisette Segers. 

 

c. Schoolverstrekkingen (materialen) 
In principe is het zo dat de school voor de materialen zorgt 

die uw kind nodig heeft voor het volgen van het onderwijs. 

Behalve boeken en schriften verstrekken wij ook de schrijf-
materialen, oortjes enz. Voor een aantal duurzame materia-

len geldt de volgende afspraak: bij slijtage van pennen, 

kleurdozen, linialen, oortjes en boeken zorgt de  
 

 

 

 
 

school voor vervanging. Bij moedwillige vernieling of onacht-

zaamheid worden de materialen, voor rekening van de leer-
ling, tegen kostprijs door de school vervangen. 

 

d. Gym, sport en spel 
De kinderen van groep 1 en 2 maken gebruik van het speel- 

of leslokaal. Wij verzoeken u om uw kind gymschoenen, 

zonder veters, mee te geven. Voorzie de schoenen van een 

naam. Gymkleding is voor groep 1 en 2 niet nodig.  
De groepen 3 tot en met 8 gaan één keer per week op vrij-

dag  naar de sporthal. Vereiste kleding voor de gymles: korte 

sportbroek, T-shirt of turnpakje en sportschoenen (geen 
zwarte zolen).Turnschoenen zijn niet toegestaan en lange 

haren vastgebonden in een staart! 

Voor het schooljaar 2022-2023 gelden voor ons de volgende 
sporttijden: 

Sporthal De Boulevard:  
Groep 3 tot en met 8: 
Vrijdag 13.00 uur – 14.00 uur 

De kinderen gaan met de bus naar de sporthal.  

De bus vertrekt om 12.30 uur. 
 

e. Typevaardigheid  
Het Palet biedt in unit 3 typevaardigheid aan als onderdeel 
van het lesprogramma. De kinderen zullen thuis moeten oe-

fenen om dit goed onder de knie te krijgen. Mocht er thuis 

geen device aanwezig zijn om te oefenen, dan is er op dins-
dag en donderdag de mogelijkheid om na schooltijd een half 

uurtje op school te oefenen. Dit is een extra service die wij 

bieden, geheel kosteloos.  

 
f. Traktaties bij verjaardagen 
Op school besteden wij uiteraard aandacht aan de verjaar-

dag van de kinderen. Het Palet is van mening dat de jarige 
centraal staat en niet de traktatie. Wij stellen het zeer op prijs 

als de traktatie een gezond hapje is. Ook kunt u denken aan 

een kleinigheidje. Geschikte traktaties zijn b.v.: 

• Non-food, zoals stuiterballen, potloden, fluitjes, stic-
kers, kleurboekje of bellenblaas 

• Kleine porties eten, liefst gekozen uit de Schijf van 
Vijf, zoals (versierd) vers fruit (appel, mandarijn) of (ver-

sierde) groente (worteltjes, reepjes paprika) 

Belangrijk om te weten 
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• Kleine porties van producten die niet te vet of te zoet 
zijn, zoals een doosje rozijntjes of een handje popcorn, pep-

sels, rijstwafels, soepstengels, plak peperkoek, mini eier-

koek.  

Leuke, gezonde ideeën omtrent gezonde traktaties kunt u 

vinden op: www.gezondtrakteren.nl. Tijdens de koffieoch-

tenden komt dit onderwerp regelmatig op tafel en wisselen 

ouders onderling leuke ideeën uit.  

 

g. Pauze: fruit en drinken 
De kinderen mogen in de ochtendpauzes een ‘gezond 

hapje’ en / of drinken (geen prik). Onder een gezond hapje 

verstaan wij groente of fruit. In een beker kunt u water, sui-
kervrije siroop of yoghurtdrank meegeven. Elke dag is een 

groente- of fruitdag. Ook dit jaar schrijven we in voor EU 

Schoolfruit. Als onze school ingeloot wordt, krijgen we ge-
durende 20 weken drie keer per week gratis fruit of groente 

geleverd. Voor èn na deze periode nemen de kinderen fruit 

of groente van thuis mee. Om de afvalberg beperkt te hou-
den, stellen wij het op prijs om het fruit  mee te nemen in een 

bakje en het drinken in een beker voorzien van naam. Sa-

men kijken we of het meegebrachte eten en drinken over-
eenkomt met onze afspraken. Mocht het nodig zijn, dan be-

spreken we dat met de ouders en wordt er gekeken naar 

een passend alternatief. 

 
h. De lunch 

Dit schooljaar starten we als proef met een continurooster. 

Hierbij worden wij ondersteund door ouders. Met deze ou-
ders zijn afspraken gemaakt over de begeleiding tussen de 

middag.  

Tijdens de lunchpauze kunnen de kinderen eten, drinken en 
spelen. Door voldoende te lunchen zijn kinderen ’s middags 

weer in staat om zich goed te concentreren. De inhoud van 

de broodtrommel bepaalt ook de prestaties tijdens de mid-
daglessen. Een gezonde lunchtrommel bevat: brood (bij 

voorkeur volkoren), krentenbol, rauwkost, en/of fruit. Advies 

om geen koek, snoep of chips mee te geven, dit brengt de 
kinderen in de verleiding hun brood niet op te eten. De kin-

deren drinken bij voorkeur water. Houdbaarheid etenswa-

ren: als het warm is op school worden bederfelijke vleeswa-
ren afgeraden (ook in de winter, wanneer de verwarming 

aan staat). Een goed sluitende broodtrommel houdt het 

brood langer lekker en voorkomt uitdrogen. Tip: advies en 

ideeën kunt u vinden op www.voedingscentrum.nl.  

i. Uitstapjes 
Vanaf groep 5 kunnen er uitstapjes plaatsvinden met de 
fiets. Wij vragen u hiervoor zorg te dragen, dat uw kind veilig 

op de fiets mee kan. 

   
j. Sieraden en speelgoed 
Geef kinderen geen sieraden mee naar school. Tijdens 

sport- en spellessen moeten kinderen die om veiligheidsre-
denen uitdoen en verlies of zoekraken is dan niet ondenk-

baar. 

Het meebrengen van speelgoed buiten verjaardagen en 

Sinterklaas moet zoveel mogelijk beperkt blijven. In dit ver-
band wordt opgemerkt dat de school niet aansprakelijk is 

voor verlies of vernieling van persoonlijke eigendommen.  

 
k. Verkeer en veiligheid rondom de school 
Als u uw kind komt brengen of ophalen met de auto, of met 

de fiets, parkeert u uw vervoersmiddel dan in de daarvoor 
bestemde parkeervakken, zodat dit geen risico oplevert voor 

de verkeersveiligheid. De rijrichting voor Het Palet is via de 

Pieter Breughelstraat. Wij vragen u om de kinderen zoveel 
als mogelijk te voet of met de fiets naar school te laten gaan. 

Zo werken we allen aan een veilige schoolomgeving. 

 
l. Laptops 
Elke leerling in de groepen 4 tot en met 8 heeft op school de 

beschikking over een laptop. Om de laptops te kunnen 
gebruiken krijgt iedere leerling, die start op onze school, een 

Office 365 account met bijbehorend e-mailadres en 

wachtwoord. U kunt er op vertrouwen dat de kinderen van 
hun leerkrachten instructies krijgen t.a.v. het gebruik van de 

laptops en dat de kinderen vertrouwd gemaakt worden met 

de risico’s van het gebruik van e-mail, internet en social 

media. Afspraken, die zijn gemaakt tussen de school en de 
leerlingen, zijn vastgesteld in een document ‘Gedragscode 

Internet & Social Media’. Om deze gedragscode extra 

belangrijk te maken verzoeken we, bij aanvang,  ouders en 
kinderen  deze gedragscode te ondertekenen. Aanvullende 

informatie kunt u opvragen bij de directie.  

 
m. Wet AVG 
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit houdt in dat 
ook de scholen moeten voldoen aan regels die de privacy 

van leerlingen beschermen. Bij inschrijving en in het begin 

http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/
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van elk schooljaar vragen wij u een toestemmingsformulier 

in te vullen. Op dit formulier kunt u aangeven voor welk doel 
beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt mag worden. 

De door u gegeven toestemming mag altijd ingetrokken wor-

den.  
 

n. Medische zaken 
Als er in een groep kinderen zijn die een besmettelijke kin-
derziekte hebben, wordt dit middels een briefje bij de deur 

van de groep aan de ouders doorgegeven. Bij ernstige ziek-

tes worden ouders schriftelijk door de directie op de hoogte 

gebracht. Voor het toedienen van medicijnen op school, ver-
wijzen we naar de brochure van de Lowys Porquinstichting.  

 

o. Ongevallen op school 
Als een kind ziek wordt of een ongeval overkomt op school, 

zullen de ouders direct gewaarschuwd worden. Eerste hulp 

wordt verleend door onze BHV’ers. Bent u thuis niet 
bereikbaar, dan biedt wellicht een extra telefoonnummer 
uitkomst. Geef ook wijzigingen op tijd door. 

 
p. Voetbal- en lijnbaltoernooi 
Deze toernooien voor kinderen van de midden- en boven-

bouw vinden plaats tussen Carnaval en Pasen en de orga-
nisatie hiervan ligt in handen van de leerkrachten.  

 

q. Afscheid groep 8 
De leerlingen van groep 8 vieren hun afscheid van Het Palet 

met een afscheidsavond. De leerlingen brengen een musi-

cal die zij opvoeren voor ouders en leerkrachten. De show 
wordt tevens opgevoerd voor de andere leerlingen van de 

school.  

 

r. Cumenu (kunst- en cultuurmenu)  
Samenwerking tussen professionele instellingen en ama-

teurverenigingen heeft geleid tot een fantastisch cultuurpro-

gramma voor alle leerlingen in de gemeente Bergen op 
Zoom. Een “menu” met voor elk wat wils. In de loop der jaren 

maken de kinderen kennis met een diversiteit aan kunst- en 

cultuurdisciplines. Beeldende kunst, cultuurhistorie, dans, 
muziek, literatuur en theater zijn onderwerpen waar op ver-

schillende manieren van zal worden “gesnoept”. De leerling 

wandelt o.a. door de rijke cultuurhistorie van onze stad, 
danst op school en bezoekt verschillende voorstellingen. 

Activiteiten zoals, jazzproject, bibliotheekbezoek, taaldruk-

ken en muziekworkshops zijn in dit programma opgenomen.  
 

s. Verzekeringen 
Voor alle kinderen die op een school van de Lowys Porquin-
stichting  zitten is een ongevallenverzekering afgesloten 

voor de zogenaamde “letselschade”. Daarnaast heeft de 

school een collectieve schadeverzekering voor inzittenden 
(SVI) afgesloten, zodat uw kind verzekerd is bij vervoer per 

auto door ouders of leerkrachten. Schade aan brillen, kle-

ding enz. vallen niet onder deze verzekering. Ook persoon-

lijke eigendommen die de kinderen mee naar school nemen 
vallen hier niet onder. 

 

t. Mobieltjes 
Mobieltjes op school zijn alleen toegestaan, als hierover 

met de directie afspraken zijn gemaakt. 

 
u. Peuterspeelzaal Het Palet 
In de Brede School is peuterspeelzaal Het Palet gevestigd. 

Telefonisch bereikbaar op nummer: 06-59905555. E-mail-
adres: palet@lpsnet.nl.  

 

v. LPS-Kinderopvang  
De kinderopvang en naschoolse opvang wordt door LPS- 

kinderopvang verzorgd in het gebouw. Informatie kunt u 

vinden op LPS kinderopvang | Lowys Porquin voor kinder-
opvang of u kunt contact opnemen met kantoor via 

telefoonnummer 0164-256331 of per e-mail 

kinderopvang@lpsnet.nl.  

 

w. Hoofdluis 
Iedereen kan hoofdluis krijgen, het heeft niets te maken met 
lichaamshygiëne. Luizen kunnen niet springen of vliegen. 

Ze lopen over van het ene hoofd op het andere hoofd, bij-

voorbeeld bij het spelen of via kragen van jassen, dassen en 

mutsen. Zoals op vele andere scholen is het bij Het Palet 
een punt van aandacht om luizenbesmetting op de school 

tegen te gaan. Bij ons op school hebben we dan ook een 

luizenprotocol (ter inzage bij de directie). 
Dit protocol is geschreven om: 

• hoofdluis vroegtijdig te signaleren; 

• wanneer hoofdluis zich voordoet, verdere verspreiding 
te voorkomen;  

• om hoofdluis effectief te bestrijden. 

mailto:palet@lpsnet.nl
https://www.lowysporquin.nl/kinderopvang/
https://www.lowysporquin.nl/kinderopvang/
mailto:kinderopvang@lpsnet.nl
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Hieronder volgen enkele afspraken van  
Het Palet t.a.v. hoofdluis: 
Na elke vakantie worden de kinderen zo snel mogelijk op 

school gecontroleerd door ouders die door de GGD zijn ge-

informeerd over het opsporen van hoofdluis. Zij geven aan 
de betreffende klassenleerkracht door welke kinderen be-

smet zijn met hoofdluis. De leerkracht neemt dan contact op 

met de ouders. Zij worden erop gewezen dat zij het kind af-
doende moeten behandelen. 

Als u als ouders / verzorgers hoofdluis constateert bij uw 

kind, bent u verplicht dit bij het eerstvolgende schoolbezoek 

van de leerling te melden aan de leerkracht van de groep. 
De hele klas wordt dan op hoofdluis gecontroleerd. Wij ad-

viseren ouders dringend om het kind met hoofdluis een dag 

thuis te houden, zodat het kind goed kan worden behandeld 
en hoofdluisvrij weer naar school kan komen. 

Voor informatie over het bestrijden van hoofdluis, of vragen 

over het hoofdluisprotocol kunt u altijd bij de leerkrachten of 
de directie terecht. 

Ook de GGD kan u hulp bieden bij het bestrijden van hoofd-

luis. Informatie over hoofdluis kunt u vinden op Hoofdluis | 
RIVM . 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

x. Pesten 
Wij hanteren op Het Palet ons gedragsprotocol. Hier staan 
onze leefregels in beschreven en verwijzingen naar ons 

klassenmanagement- en positieve groepsvormingsprotocol. 

In de groepen hebben wij veel aandacht voor de leefregels 
en zijn deze zichtbaar (de Suuspoppetjes) in alle klassen. 
Wanneer we als leerkrachten een signaal opvangen dat er 

gepest wordt in de groep maken we dit bespreekbaar met 
het gepeste kind en de andere betrokkenen in de situatie.   

We informeren vanaf het eerste punt de ouders van de be-

trokken leerlingen zodat ze weten dat het bij ons onder de 

aandacht is. 
Als de situatie voort blijven duren gaan we met de gehele 

groep het gesprek aan. Iedereen kan helpen, ook al hebben 

ze er nog niets te mee te maken. Vaak is de situatie bij vrij-
wel alle kinderen wel bekend. Dit is in het kader van de po-

sitieve groepsvorming. 

Mocht het pestgedrag door blijven gaan of zich herhalen 
moeten er sancties volgen voor de pesters. Dit doen we in 

overleg met de directie. We houden intensief contact met het 

thuisfront van de pesters en de leerling die gepest wordt.   
  

https://www.rivm.nl/hoofdluis
https://www.rivm.nl/hoofdluis
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