Schooljaar 2020-2021
Datum: 16-04-2021
Basisschool ’t Palet: www.bspaleteindhoven.nl / palet@skpo.nl
Korein: www.korein.nl/wenckenbachstraat / wenckenbachstraat@korein.nl

AGENDA
Vrijdag 23 april (ochtend)

Koningsspelen

Dinsdag 27 april

Koningsdag (alle kinderen vrij)

Vrijdag 30 april

De volgende nieuwsflits

Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei

Meivakantie

Volgende week maken de leerlingen uit groep 8 de eindtoets en vieren we
Koningsdag op school met de Koningsspelen. En dan staat de meivakantie alweer
bijna voor de deur.
Afgelopen dinsdag heeft de nieuwe directeur Ruben Adriaans kennis gemaakt met
de kinderen op 't Palet. Ruben en ik zijn gestart met de overdracht. Dit betekent dat
mijn werk op 't Palet er bijna op zit. Nog twee weken en dan geef ik het stokje, met
veel vertrouwen, aan Ruben. Hij start maandag 17 mei officieel op 't Palet en heeft er
heel veel zin in.
De afgelopen 9 maanden als interim-directeur zijn voorbij gevlogen. Ik heb genoten
van de fijne samenwerking met iedereen.
Dat 't Palet een fijne en goede school is, geven jullie als ouders ook terug in de
vragenlijst die in maart is afgenomen. Verderop in deze Nieuwsflits lezen jullie de
uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken.
Ik wens iedereen alle goeds.
Rian Slenders

Volgt u ons al op Social media?

We zien steeds meer ouders die onze facebook en instagram pagina gevonden
hebben. Iedere week komt er een nieuwsberichtje vanuit een klas online, maar
daarnaast proberen we jullie ook sfeerfoto’s te laten zien van schoolbrede
activiteiten. Mocht je ons nog niet volgen en wil je dit wel graag. Klik op het logo voor
de link.

Koningsspelen
Beste ouders,
Op vrijdag 23 april is het weer zover: de Koningsspelen op basisschool 't Palet.
Ondanks de coronacrisis kan deze sportdag toch coronaproef doorgaan.
De kinderen blijven dan de gehele ochtend alleen met hun eigen groep.
Normaal gesproken is er ook een ontbijt, maar dat kan door corona helaas
niet doorgaan. De dresscode voor de Koningsspelen is sportkleding
(oranje of rood wit blauw).
Wij, als school hebben veel zin in deze gezellige, sportieve dag!
De sportdag commissie

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoeken maart 2021
In maart hebben leerlingen, ouders en leerkrachten een vragenlijst ingevuld. De
vragenlijsten geven een beeld van hoe iedereen naar (de kwaliteit van) ’t Palet kijkt.
Wat vinden de leerlingen uit groep 5 tot en met 8?
De kinderen zijn tevreden over ’t Palet.
De kinderen vinden het heel fijn dat de leerkracht bespreekt met de kinderen wat ze
nog te leren hebben en dat de leerkracht hen het gevoel geeft veel te kunnen leren.
Ze geven aan dat ze een eigen mening durven hebben. Hierop scoren ze hoog. Ze
geven zelf aan dat ze nog wel mogen leren om vragen te stellen in plaats van direct
hun mening te geven.
Eigenaarschap is een aandachtspunt. De kinderen geven aan dat ze zelf meer
keuzes willen maken in hoe, waar, wat en wanneer ze leren.
Thema
Zorg voor elkaar
Verbreed perspectief, respect, nieuwsgierigheid
Eigenaarschap
Hoge verwachtingen
Totaal

Score
(1-4)
3,18
3,32
2,95
3,31
3,18

Blauw = heel goed
Groen = goed
Oranje = matig

Wat vinden de ouders?
Ouders zijn erg tevreden over 't Palet en geven de school het rapportcijfer 8.1.
60% van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld. Hier zijn we heel blij mee.
Ouders scoren op alle onderdelen (ruim) voldoende of goed. Ouders vinden dat de
leraar goed lesgeeft, hun kind veel leert en op een prettige manier met de kinderen
omgaat. Ouders geven aan dat hun kind zich veilig voelt op school en het fijn heeft
op school. De kinderen hebben het naar hun zin op 't Palet.
Als tip komt Eigenaarschap naar voren: kinderen keuzes laten maken in wat ze leren.
Daarnaast mag er meer aandacht zijn voor het informeren van de ouders over de
ontwikkeling van hun kind.

Thema
Kwaliteit
Veiligheid
Welbevinden
Pedagogisch handelen
Lesgeven
Ondersteuning leerlingen
Informatie
Zorg voor elkaar
Verbreed perspectief, respect, nieuwsgierigheid
Eigenaarschap
Kansrijk onderwijs voor alle leerlingen

Score
(1-4)
3,53
3,54
3,52
3,57
3,59
3,41
3,15
3,36
3,35
3,06
3,34

Blauw = heel goed
Groen = goed
Oranje = matig

Wat vinden leerkrachten?
Leerkrachten zijn tevreden over het onderwijs op ’t Palet. Ze zijn trots op de diversiteit.
Zij leren kinderen vanuit diverse perspectieven te redeneren en stimuleren de
nieuwsgierigheid van de kinderen naar anderen.
Leerkrachten geven aan nog ontwikkeling te zien ten aanzien van Eigenaarschap. Ze
laten kinderen veel oefenen en bieden kinderen inzicht in wat ze hebben geleerd of
nog te leren hebben. Ze laten de kinderen nog minder kiezen wat, hoe, waar en
wanneer ze leren. Ook het leren plannen, reflecteren en leren leren zou meer
aandacht mogen krijgen in het aanbod op ’t Palet.
Thema
Zorg voor elkaar
De kracht van diversiteit
Eigenaarschap
Brede ontwikkeling

Score
(1-10)
7,5
8,2
7,1
7,3

Blauw = heel goed
Groen = goed
Oranje = matig

Waar gaan we mee aan de slag?
Met de volgende punten gaan we aan de slag:
- Eigenaarschap: leerlingen keuzes laten maken in hoe, waar, wat en wanneer
ze leren.
- Aandacht en aanbod voor het leren plannen, reflecteren en leren leren.
- Informeren van de ouders over de ontwikkeling van hun kind.
Bovenstaande punten komen terug in teamvergaderingen en in het jaarplan van
volgend schooljaar.
Wij willen iedereen heel hartelijk danken voor het invullen van de vragenlijst en voor
de mooie feedback die we hebben gekregen.

Flyer roeivereniging

WIJeindhoven
Heb je (tijdelijk) ondersteuning nodig? Dan helpt WIJeindhoven je op weg.
Natuurlijk wil je altijd graag de controle over je eigen leven blijven houden.
Daarom kijk je met een medewerker van het WIJteam in je wijk eerst wat je
zelf zou kunnen doen. Misschien zie je dan wel meer. Bijvoorbeeld of er in je
omgeving iemand is die je kan helpen. Familie, vrienden of een vrijwilliger uit
de buurt. Anders zoeken we gewoon verder, zo nodig naar professionele
hulp. En we bespreken ook met je of je zelf iets voor een ander zou kunnen
betekenen. Want eerst kom jij, maar WIJeindhoven is er voor ons allemaal.
I.V.M corona en alle maatregelen, zijn al onze inlopen gesloten.
Mocht je hulp nodig hebben en heb je een generalist, dan kan je daar aan
al je vragen stellen.
Heb je nog geen generalist, maar wel vragen? Dan kan je contact opnemen
met Wij-Eindhoven, telnr : 040-2388998
Emailadres: info@wijeindhoven.nl

Annemieke & Henriette van WIJeindhoven

