Jaargids
OBS Het Palet
Schooljaar 2020-2021

Voorwoord
De basisschool vormt de start van een lange schoolloopbaan. Met elkaar zorgen leerkrachten, ouders en
kinderen dat deze belangrijke periode zo voorspoedig mogelijk verloopt. OBS Het Palet heeft deze jaargids,
in overleg met de MR, samengesteld om u te informeren over onze school. In deze gids treft u alle
praktische wetenswaardigheden over onze school aan.
Deze gids is geschreven voor een bijzonder schooljaar. We hebben bij het maken de “normale gang van
zaken” als uitgangspunt genomen. Door de, steeds wisselende, Coronamaatregelen kan het zijn dat een
aantal zaken anders verlopen dan in deze gids is vastgelegd. Wanneer dit het geval is worden ouders
geïnformeerd via e-mail, nieuwsbrief en Parro.
Dit schooljaar ontvangen ouders ook geen jaarkalender. Dit omdat er te veel onduidelijkheid is en veel
activiteiten (tijdelijk) zijn opgeschort en/of onder voorbehoud ingepland. De agenda in de nieuwsbrief en
op Parro zal leidend zijn.
Hebt u vragen of suggesties, betreffende de inhoud van de gidsen? Neem dan contact met ons op.
Namens het team van OBS Het Palet,
Erik Beumer, directeur
Marijke Vrij
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1. Absentie en ziekmelding
Als uw kind ziek is, of om een andere reden niet naar school kan komen, dan willen wij graag dat u dat
vóór half negen telefonisch, mondeling of via Parro aan school/de leerkracht doorgeeft. Ouders van
kinderen die om onbekende redenen niet op school zijn, worden om uiterlijk negen uur gebeld door de
leerkracht.
2. Bereikbaarheid
Het is belangrijk dat wij over de juiste gegevens beschikken om u te kunnen bereiken als dat nodig is. Alle
kinderen krijgen aan het begin van het schooljaar een formulier mee naar huis, waarop u telefoonnummers
en eventuele opvangadressen kunt noteren. Mocht er iets aan deze gegevens veranderen, dan verzoeken
wij u dit zo spoedig mogelijk aan school door te geven. De school is onder schooltijd vanaf 8.15 tot 15.00
uur telefonisch bereikbaar. Ons telefoonnummer is 050-5033551.
3. Gymnastiek
De kinderen van groep 1/2 krijgen bewegingslessen van hun eigen leerkracht. Juf Marije Hagenauw is ook
bevoegd vakleerkracht bewegingsonderwijs. De groepen 3 t/m 8 krijgen les van een vakleerkracht,
mevrouw Gertrude de Boer. Tijdens de gymlessen dienen de kinderen kleding te dragen die op dat
moment functioneel is. De kleuters gymmen op blote voeten (ze hebben alleen gymschoenen nodig als ze
wratjes hebben). In de gymzalen mag geen schoeisel gedragen worden dat ook buiten gebruikt wordt of
met zwarte zolen.
De groepen 6 t/m 8 moeten een handdoek en eventueel zeep of shampoo meenemen. We willen (om
hygiënische redenen) dat de kinderen van die groepen zich na de gymlessen douchen. Kan dat niet, dan
willen we daarover graag een bericht van de ouders.
4. Gymtijden/schooltijden
Gymtijden
groep 1/2

Alle dagen bewegingsonderwijs of spel, in het speellokaal of buiten.

groep 3/4/5

maandagmorgen:
08.30-09.15 uur
woensdagmorgen:
10.45-11.30 uur
De leerlingen van groep 3/4/5 worden op maandag om 8.30 uur omgekleed in de gymzaal verwacht.
groep 6/7/8

maandagmorgen:
woensdagmiddag:

09.15-10.00 uur
13.00-13.45 uur

Schooltijden groep 1 t/m 8

Er is inloop vanaf 8.20.
Om 10.15 uur is er een pauze van een kwartier. Tussen 12.00u en 12.30 uur is het lunchpauze.

Jaargids OBS Het Palet 2020-2021

pagina 3

Urenverantwoording
Op basis van artikel 11, lid 5 van de WPO bedraagt het minimaal aantal lesuren per schooljaar:
groep 1 t/m 8 totaal: 7520 uur; 940 per groep gemiddeld.

5. Buitenschoolse opvang
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de aansluiting tussen school en BSO. Het
bestuur is echter niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de BSO. De verantwoordelijkheid voor de
uitvoering ligt bij de kinderopvangorganisatie in de zin van de wet kinderopvang.
Op onze school verzorgt Kidscasa de buitenschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00
uur tot 17.30 uur.
6. Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden door ons verzameld bij de ingang van de school. Twee keer per schooljaar
worden de gevonden voorwerpen tijdens de spreekavonden in de hal uitgestald. Niet opgehaalde spullen
gaan naar een goed doel.
7. “Komt dat zien!”
Een aantal keren per jaar treden de kinderen voor ouders en andere belangstellenden op. Zij bereiden dan
een tentoonstelling voor, voeren dan toneelstukjes op of brengen liedjes ten gehore. De “komt dat zien”momenten staan in de kalender vermeld en zijn ’s middags in de gymzaal, aanvang 13.15 uur. Met kerst
treden de kinderen, ‘s avonds na het kerstdiner, op in de gymzaal met een musical. Iedereen is van harte
welkom!
8. Luizenzakken
Alle kinderen krijgen van school een luizenzak. Daarin stoppen ze hun jas e.d. De zakken hangen aan de
kapstokken. Zo wordt zoveel mogelijk voorkomen dat hoofdluis zich gaat verspreiden en een plaag wordt.
Mocht u hoofdluis/of neten bij uw kind aantreffen, meld dit dat direct aan school. Meldingen worden
vertrouwelijk behandeld. Na iedere vakantie worden de kinderen door een aantal ouders gecontroleerd op
hoofdluis. Mocht er iets worden aangetroffen dan neemt de leerkracht van uw kind hierover contact met u
op. We hebben de werkwijze van het “hoofdluisteam” vastgelegd in een protocol. U kunt dit protocol
opvragen bij Erik Beumer.
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9. Groepsindeling
Op basis van het leerlingenaantal krijgt de school jaarlijks een bepaald bedrag van de overheid om
personeel aan te stellen. Zodra dit bedrag bekend is, wordt door het team en de Medezeggenschapsraad
bekeken hoeveel groepen kunnen worden samengesteld. Onze school heeft drie combinatiegroepen.
Hieronder treft u de groepssamenstelling voor schooljaar 2019-2020 aan.
Groep

ma

di

wo

do

vrij

1 /2

AJ

AJ

MH

MH

MH

3/4/5

LH

MV

MV

MV

MV

6/7/8

MW

MW

JJ

MW

MW

MV amb.

X

RS (IB)

X

LH amb.

X

EB
aanwezig

X

MV=
AJ=
MH=
MW=
LH=
JJ=
RS=
EB=

X

Marijke Vrij
Anyta de Jong
Marije Hagenauw
Marije Wind
Lotte Hiddingh
Jolanda Jansen
Rita Schuurman (Intern Begeleider)
Erik Beumer, ook bereikbaar op OBS De Flint: 0594-514649

10. Oudervereniging (OV), Medezeggenschapsraad (MR) en VOOOR
De ouders van onze school zijn vertegenwoordigd in OV en MR. Ieder overleg heeft zijn eigen taak. Voor
de inhoud van deze taak verwijzen wij naar de algemene schoolgids. Zowel OV als MR vergaderen
regelmatig. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar en u bent daar altijd van harte welkom. De data
van de vergaderingen treft u op de kalender aan, bovendien worden de data in de nieuwsbrief
aangekondigd. De oudervereniging organiseert regelmatig acties waarbij geld voor de school wordt
ingezameld.
In ons dorp kennen we nog een andere organisatie die activiteiten organiseert ten bate van de school, dat
is VOOOR. Zij organiseren de jaarlijkse Floralia. Ieder jaar wordt er een Floralia feestmiddag georganiseerd
met een thema. Alle mensen uit het dorp en omstreken worden dan uitgenodigd, er worden die middag
allerlei leuke activiteiten georganiseerd. De voorzitter van VOOOR is Marijke Huizinga.
11. Pleinwacht
In de pauzes is er een teamlid op het plein aanwezig. Aan het begin van het schooljaar wordt in de
nieuwsbrief vermeld welke teamleden dit zijn. Aan het eind van de schooldag lopen er leerkrachten met de
kinderen mee naar buiten en begeleiden zij kinderen bij het oversteken.
Wilt u bij dagen met veel zonneschijn uw kind ingesmeerd op school brengen? Op school is zonnebrand
aanwezig voor overige insmeermomenten. Mocht uw kind speciale zonnebrand gebruiken (b.v. vanwege
een allergie), geeft u dit dan even mee naar school?
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12. Schoolfonds (vrijwillige ouderbijdrage)
Voor de bekostiging van allerlei door de school georganiseerde activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, het
Kerstfeest, sportactiviteiten en uitstapjes, is veel geld nodig. Hiervoor bestaat er bij ons op school (net
zoals op alle andere scholen) een zogenaamd schoolfonds. De betaling voor dit fonds is niet verplicht,
maar we willen u toch vriendelijk vragen om het bedrag wel te voldoen. Uw kinderen krijgen er immers
ook een hoop leuke dingen voor terug. Het wel of niet betalen van deze vrijwillige bijdrage is niet bepalend
voor de toelating van kinderen. De penningmeester van de oudervereniging int het geld. De
oudervereniging geeft inzage in de financiën tijdens de jaarlijkse zakelijke ouderavond.
13. Schoolregels
In de groepen worden aan het begin van ieder schooljaar zgn. groepsregels afgesproken. Deze regels
maken de kinderen samen met de leerkracht. De regels worden zichtbaar in het lokaal opgehangen en
regelmatig besproken.
Daarnaast hanteert de school nog een aantal algemene praktische afspraken:
 In verband met de onoverzichtelijke uitgang naar het fietspad wordt er op de oprit niet gefietst en voor
de veiligheid van spelende kinderen wordt er ook op het schoolplein niet gefietst (met uitzondering van
de ingeplande fietsdagen).
 Fietsen in het fietsenhok zo veel mogelijk in de rekken plaatsen.
 De fietsen dienen in een deugdelijke staat te verkeren en te voldoen aan de eisen die de wet stelt.
(Zeker als de kinderen binnen schooltijd gebruik maken van die fiets)
 Het is gemakkelijk als de kinderen een gemerkt fietssleuteltje hebben, bijvoorbeeld met een
naamlabel.
 Afval dient vanzelfsprekend in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedaan.
 Er mag in de school niet worden gerookt, ook niet na schooltijd. Het in het bezit hebben van alcohol en
drugs is verboden.
 Mocht er bij de kinderen een besmettelijke ziekte (of hoofdluis) worden geconstateerd, dan dient het
personeel meteen op de hoogte te worden gesteld, zodat er eventuele passende
maatregelen getroffen kunnen worden.
 Als een kind eenmaal op school is, mag het voor schooltijd, in de pauzes of tijdens de lestijden, zonder
toestemming van de leerkrachten het terrein van de school niet verlaten.
 Als de kinderen huiswerk mee naar huis nemen, dan mag dat alleen maar in een tas, zodat de
schoolspullen netjes blijven.
 De kinderen nemen eten en te drinken mee naar school. Ze krijgen de gelegenheid dit te consumeren
in of na de pauzes. Denkt u aan een goed sluitende drinkbeker?
 Als de kinderen jarig zijn, dan mogen ze in hun groep trakteren. We hebben het liefst dat het gezonde
traktaties zijn. We willen liever niet dat uitnodigingen voor feestjes e.d. in de klas uitgedeeld worden.
Dat is sneu voor de kinderen die geen uitnodiging krijgen.
 Graag verwijzen wij naar de schoolgids voor afspraken rondom het gebruik van de mobiele telefoon.
14. Schoolontwikkeling
Ieder schooljaar stellen team en Medezeggenschapsraad een beleidsplan op om de kwaliteit van het
onderwijs op Het Palet nog verder te verbeteren. Deze beleidsvoornemens zijn ook opgenomen in het
schoolbeleidsplan voor de jaren 2020-2021. Voor dit schooljaar wordt o.a. gewerkt aan:
 Het verder ontwikkelen van de talentenateliers
 Uitvoering project muziekimpuls
 Project groen en duurzaam schoolplein
U wordt over deze onderwerpen via de nieuwsbrief en op de zakelijke ouderavond nader geïnformeerd. U
kunt ook meer informatie in onze schoolgids vinden.
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15. Resultaten van ons onderwijs
Om u een beeld te geven van de eindprestaties van de kinderen van groep 8, hebben we hieronder de
CITO eindtoets gegevens van de laatste 3 jaar opgenomen, vergeleken met het landelijk gemiddelde. In
2018 hebben we voor het eerst de IEP eindtoets van bureau ICE afgenomen. Daaronder staan de zgn.
uitstroomgegevens van het afgelopen jaar. Hier staat vermeld naar welke vorm van onderwijs de kinderen
zijn “uitgestroomd”.


Cito eindtoets en IEP eindtoets*, groep 8

Schooljaar

Schoolscore

Landelijk gemiddelde

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

535,4
534,1
538,2
82
85,4
N.v.t

534,9
534,6
535,2
80
81,8
N.v.t

 Keuze vervolgonderwijs
De kinderen van onze school maken gebruik van het aanbod in de hele regio. D.w.z. in de stad Groningen,
Roden/Leek, het AOC Terra in Eelde of in een enkel geval naar Oldekerk.
Alle scholen van voortgezet onderwijs houden informatiebijeenkomsten voor nieuwe kinderen. U wordt
door de school op de hoogte gehouden van deze activiteiten.
In de regel moet een kind voor 1 maart van een schooljaar aangemeld zijn op de school voor voortgezet
onderwijs (uitzonderingen daargelaten). Ouders zijn zelf verantwoordelijk om hun kind aan te melden, in
samenwerking met de basisschool. Hieronder ziet u naar welke vormen van voortgezet onderwijs onze
leerlingen de afgelopen schooljaren zijn vertrokken:
Schooljaar
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Aantal
totaal

Type onderwijs + aantal
VMBO K-B
1
1
1
1
1

VMBO T
2
1
1
0

VMBO TL /HAVO
2
1

HAVO
1
1
1

1

3

HAVO/VWO
4
3
2
2

VWO
1
1
3
1

5
5
10
5
8
3

16. Schoolreis
Elk jaar gaan alle groepen op schoolreis. Daarbij hebben we uw hulp nodig. Ouders kunnen zich hiervoor
aanmelden bij de betreffende groepsleerkracht. Afhankelijk van de grootte van de groep wordt het aantal
begeleiders bepaald door de leerkracht. Indien er zich teveel ouders hebben aangemeld, zal er worden
geloot. Voor de schoolreis van groep 6/7/8 is het gewenst dat er een vader én een moeder meegaat, in
verband met de ontwikkeling van de kinderen. Hiermee zal bij een eventuele loting rekening worden
gehouden.
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17. Schooltijden
Vanaf schooljaar 2016-2017 werken wij met het gelijke dagen model. Dit houdt in dat we van maandag
t/m vrijdag van 08.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan. Voor de ochtend- en de middagpauze nemen de
kinderen zelf een gezond hapje en iets te drinken mee.
N.B.
N.B.

We willen op tijd beginnen. Om 8.30 beginnen de lessen. We verzoeken u dan ook om de school te
verlaten als het 08.30 uur is.
De leerlingen mogen voor schooltijd binnen komen. Om 8.20 gaat de deur open. Tot die tijd laten
we de deur op slot.

18. Taakverdeling team
Het team heeft onderling een aantal taken verdeeld. Mocht u vragen hebben over een bepaalde activiteit,
dan kunt u bij hen terecht voor informatie. Zij coördineren deze activiteiten.
Activiteit
Naam
Kinderpostzegels
Marije Wind
Interne begeleiding
Rita Schuurman
Onderwijs in wetenschap en techniek
Erik Beumer/Marije Wind
Computers, website
Marije Hagenauw
Leesactiviteiten
Marije Hagenauw
Natuureducatie
Marije Wind
Contactpersoon seksuele
Marijke Vrij
intimidatie/vertrouwenspersoon
Cultuurmenu
Marijke Vrij
Nieuwsbrief
Marijke Vrij
Gemeentelijke Medezeggenschapsraad(GMR)
Jessica Tepper
Wôlmer
Marijke Vrij
Dorpshuisoverleg
Erik Beumer
Aanspreekbaar indien Erik Beumer afwezig
Marijke Vrij
19. Vakanties en vrije dagen
Eerste schooldag 17 augustus 2020
Rodermarkt
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

22-sep
12-okt
21-dec
22-feb
2-apr
26-apr
13-mei
24-mei
12-jul

t/m 22-sep
t/m 16-okt
t/m 1-jan
t/m 26-feb
t/m 5-apr
t/m 7-mei
t/m 14-mei
t/m 24-mei
t/m 20-aug

Het team plant soms vrije dagen wegens studieactiviteiten in. U ontvangt hier tijdig bericht over in de nieuwsbrief of/en kalender.
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20. Verlof
Houd met het plannen van uw vakanties rekening met de schoolvakanties.
Slechts in uitzonderlijke gevallen kunt u daarvan afwijken. Voor verlof buiten de schoolvakanties om dient
u echter wel een schriftelijk verzoek bij de directie in te dienen. (Dit geldt ook voor 4-jarigen.) Een
verlofformulier is verkrijgbaar bij de directie. In het hoofdstuk “Leerplicht” in het bovenschoolse gedeelte
van de schoolgids, treft u nadere informatie aan.
21. Namen personeel, MR en OV
Personeel:

Erik Beumer, directeur,
Anyta de Jong
Marije Hagenauw,
Marijke Vrij,
Marije Wind
Lotte Hiddingh
Jolanda Jansen
Rita Schuurman, Intern Begeleider,

e.beumer@obs-roderwolde.nl tel. 06 290 231 91 (privé)
a.dejong@obs-roderwolde.nl
m.hagenauw@obs-roderwolde.nl
m.vrij@obs-roderwolde.nl
m.wind@obs-roderwolde.nl
l.hiddigh@obs-roderwolde.nl
j.jansen@obs-roderwolde.nl
r.schuurman@obs-roderwolde.nl

Ko Sap, Conciërge
Gertrude de Boer, Vakleerkracht lichamelijke oefening
Tjarda Nieuwenhuis, GVO leerkracht
tjarda-n@hotmail.com

Medezeggenschapsraad (MR):
Namens de ouders hebben de volgende personen zitting in de MR:
Jeroen Kruims, voorzitter. E-mail: mr.obshetpalet@xs4all.nl
Jessica Tepper (tevens GMR-lid)
Namens het personeel hebben de volgende personen zitting in de MR:
Anyta de Jong
Marijke Vrij
Oudervereniging (OV):
Voorzitter:

Jessie Westerhof
E-mail OV: ovhetpalet@gmail.com

Secretaris:

Anouk Maris

Penningmeester:

Magna ter Steege

Leden:

Annemarie Timmer
Imke Christiaans
Henri Venekamp
Rolf Bakker
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