
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2020-2021 

Datum: 11-06-2021 

Basisschool ’t Palet: www.bspaleteindhoven.nl / palet@skpo.nl 

Korein: www.korein.nl/wenckenbachstraat / wenckenbachstraat@korein.nl 
 

 

AGENDA 

 
25 juni Volgende Nieuwsflits 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Inmiddels zitten mijn eerste vier weken als directeur van basisschool ’t Palet erop. Wát 

heb ik al geweldige dingen gezien op onze school! Prachtig vind ik de (grote 

diversiteit aan) kinderen, die samen een mini-maatschappij in één schoolgebouw 

vormen. Zij zijn in staat op een fijne manier en op verschillende niveaus van en met 

elkaar te leren.  

De afgelopen weken heb ik kennismakingsgesprekken gevoerd met het personeel. 

Ook ben ik regelmatig met kinderen praatjes gaan maken. Dat is voor mij erg 

waardevol.  

Op dit moment ben ik net terug van een dag kamp met groep 8. De kinderen 

vertelden me dat ze het fantastisch naar hun zin hebben gehad. Zichtbaar trots 

vertelden de kinderen me ook over hun mooie resultaten op de IEP eindtoets. Aan de 

behaalde resultaten besteden we verderop in deze nieuwsflits extra aandacht.  

Tenslotte heb ik de afgelopen weken op school ook gezien dat er (naast de 

hoofdvakken) met grote regelmatig aandacht is voor wereldburgerschap en 

wereldoriëntatie, duurzaamheid, creatieve vakken, Engels, schaken, naschools 

aanbod, muziek, drama en bewegend leren. Vast en zeker ga ik de komende vier 

weken weer een heleboel mooie dingen zien!  

 

Ik ben in elk geval dankbaar en trots dat ik de kans heb gekregen te werken op een 

school, speelleercentrum én in een wijk waar we met z’n allen hartstikke trots op 

mogen zijn.  

 

Prettig weekend en tot ziens, 

 

Ruben Adriaans  
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Dringend verzoek 

Het is alweer een tijdje geleden dat we een oproep hebben gedaan over de 

verkeersveiligheid rondom school net voor en net na schooltijd. We merken de 

laatste tijd dat het toch weer drukker wordt met auto’s, wat soms tot gevaarlijke 

situaties kan leiden. Dus daarom nogmaals het dringende verzoek om zoveel 

mogelijk de kinderen lopend of met de fiets naar school te brengen! En alleen als het 

echt niet anders gaat de kinderen met de auto te brengen. In dat geval vragen we 

u om de Wenckenbachstraat alleen als kiss and ride zone te gebruiken. Dat wil 

zeggen de straat inrijden, uw kind uit de auto laten en gelijk doorrijden. Op die 

manier ontstaan er nauwelijks opstoppingen en worden gevaarlijke situaties beperkt. 

We merken dat veel ouders toch nog even uitstappen en blijven wachten; in dat 

geval willen we u vragen om de auto ergens anders (een eindje verder) te parkeren 

en dus NIET in de Wenckenbachstraat.  

Soms zien we ook auto’s voor de ingang van de poort naar de parkeerplaats van de 

tegenover de school gelegen huizen staan. Dit is 

sowieso verboden, staat ook op grond en op de 

poort (zie foto). In het belang van de veiligheid van 

ons allemaal, maar vooral van de kinderen: dank u 

wel!  

 

 

 

 

Eindtoets 

Zoals u waarschijnlijk weet hebben de kinderen uit groep 8 net voor de meivakantie 

de eindtoets gemaakt. Na jarenlang gebruik te hebben gemaakt van de Cito 

eindtoets hebben we dit schooljaar gekozen voor een andere eindtoets, de IEP.  

Heel verheugd kunnen we u mededelen dat de kinderen de eindtoets heel goed 

gemaakt hebben! De gemiddelde score was 82,4 (op een schaal van 50 – 100). Het 

landelijk gemiddelde was 79,7 dus daar zaten we ruim boven. Tegenwoordig kijkt de 

inspectie naar referentieniveaus. Voor het basisonderwijs gelden de referentieniveaus 

1F, 2F en 1S. Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote 

deel van de leerlingen aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten 

beheersen (85%). Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een groot deel van 

de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat 

het 2F-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau. Dit streefniveau is voor elke 

basisschool anders, afhankelijk van je schoolweging. Voor 2F/1S is onze ondergrens 

43,5%. Onze scores dit schooljaar: 

Onderdeel % 1F %1F/1S 

Taalverzorging 100% 64% 

Rekenen 96% 56% 

Lezen 100% 88% 

We begrijpen dat het een ingewikkeld verhaal is. Maar de algehele conclusie is dat 

we heel trots zijn op de kinderen uit groep 8 die het dit schooljaar heel goed gedaan 

hebben op de eindtoets! En we zijn natuurlijk ook trots op alle leerkrachten en papa’s 

en mama’s die hier hun steentje aan hebben bijgedragen. 

Overigens waren alle kinderen voor de eindtoets al aangemeld en aangenomen op 

de verschillende scholen van voortgezet onderwijs. De 28 kinderen uit groep 8 

stromen volgend schooljaar naar de volgende VO scholen: 1x praktijkonderwijs, 1x 

VMBO basis, 1x VMBO basis/kader, 8x VMBO kader, 1x VMBO kader/theoretisch, 2x 

VMBO theoretisch, 2x VMBO theoretisch/Havo, 1x Havo, 7x Havo/VWO, 3x VWO. 

 

 



 

 

Volgend schooljaar 

Op dit moment zijn we nog druk bezig met het plaatje voor volgend schooljaar. 

Iedereen is natuurlijk heel benieuwd wie volgend schooljaar de nieuwe juf of meester 

wordt. Intern hebben we het hier regelmatig over, ook samen met de MR. In de 

nieuwsflits van vrijdag 9 juli zullen we u informeren over de groepsindeling voor 

volgend schooljaar. 

 

Corona update 

Gelukkig zien we het aantal corona besmettingen in Nederland dalen. En komen er 

steeds meer versoepelingen. We waren vorige week dan ook verbaasd dat het 

protocol basisonderwijs met hierin de corona maatregelen nog niet gewijzigd wordt. 

Dat betekent voor ons als school dat we nog steeds de kinderen in aparte groepen 

buiten laten spelen en dat we de eindtijden nog steeds verspreid houden. 

Ook de regel dat kinderen thuis moeten blijven bij verkoudheidsklachten geldt nog 

steeds. We snappen dat dit soms heel vervelend is voor ouders maar we vragen u om 

begrip om deze regel nog even vol te houden.  

Voor de zekerheid hebben we aan het einde van deze nieuwsbrief nog een keer de 

laatste beslisboom bijgevoegd (zowel in het Nederlands als het Engels). 

 

Opladers Chromebooks. 

 

Tijdens de lockdownperiode zijn veel Chromebooks mee naar huis gegaan om het 

thuisonderwijs goed te kunnen volgen. Ook toen diverse groepen in quarantaine 

moesten, hebben we devices uitgeleend. Nu alles weer netjes in de opbergkarren is 

geplaatst, zien we dat we niet alle opladers retour hebben 

gekregen. 

Mocht u thuis nog een Adapter USB C hebben gevonden, die u 

bent vergeten in te leveren, zou het fijn zijn als u deze alsnog met uw 

kind mee naar school geeft zodat onze oplaadkarren weer 

compleet zijn. 

 

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 
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