
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2021-2022 

Datum: 10 juni 2022 

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

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

 

 

AGENDA 
28 juni 2022 Schoolreisje groep 4 t/m 8 

5 juli 2022 Schoolreisje groep 1 t/m 3 

6 juli 2022 Rapport mee 

6 juli 2022 MR Vergadering 

8 juli 2022 Volgende Nieuwsflits 

 

De laatste loodjes 

Wat gaat de tijd toch snel. Nog 6 weken te gaan en dan is het alweer 

zomervakantie! Een drukke, maar gezellige periode breekt aan. Op de achtergrond 

zijn we druk bezig om alles rond te maken voor volgend schooljaar. In de volgende 

nieuwsflits (van 8 juli) vertellen we hoe de groepsindeling er volgend schooljaar uitziet 

en welke leerkracht welke klas gaat doen.  

In deze nieuwsflits weer veel interessante informatie. Veel leesplezier en iedereen 

succes met de laatste loodjes! 

 

Ruben & Raul 

 

Vrijwilligers voor de schoolbibliotheek gezocht! 

Houdt u van boeken, lezen en het stimuleren van de leesmotivatie bij kinderen? Dan 

ben ik op zoek naar u! Ik ben op zoek naar vrijwilligers voor onze schoolbibliotheek. 

Bent u in de mogelijkheid om 1 of 2 keer per week een uurtje te komen helpen in de 

bibliotheek? Denk hierbij aan het op orde houden van de bibliotheek, kinderen 

helpen met het kiezen van een leuk boek en meedenken in het bevorderen van de 

leesmotivatie bij kinderen.  

 

Heeft u interesse, dan kunt u zich aanmelden bij mij! Dat kan via onderstaand e-

mailadres of loop even bij mij binnen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Angela van Loon 

Leerkracht groep 3A 

Leescoördinator 

a.vanloon@skpo.nl 
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Verkeersveiligheid rondom de school 

Sinds de hekken weg zijn rondom de school zien we weer regelmatig gevaarlijke 

situaties ontstaan tijdens het brengen en halen van de kinderen. We hebben hier al 

vaker over gesproken met een aantal bezorgde ouders en inmiddels hebben we hier 

ook gesprekken met de gemeente over. De volgende zaken zijn belangrijk om met u 

te delen: 

• Het allerbeste blijft het om de kinderen lopend of met de fiets naar school te 

laten gaan! 
• Moet u echt met de auto komen dan vragen we u om te parkeren in de 

omliggende straten en NIET in de Wenckenbachstraat en de Wattstraat (rondom 

de zebrapaden). 

• Momenteel is de gemeente bezig om een schoolzone aan te brengen rondom 

school. Dit betekent dat er nog duidelijker gemaakt zal worden dat er hier een 

school is (met strepen op de weg, gekleurde paaltjes, borden met adviessnelheid 

15 km/u). Er is al een parkeerplaats opgeofferd aan de Wattstraat zodat er meer 

zicht is op het zebrapad. 
• Daarnaast zijn we met de gemeente aan het kijken hoe we de situatie nog 

veiliger kunnen maken. We hebben hier bepaalde ideeën bij die momenteel 

worden uitgewerkt en verwerkt in een officieel verkeersbesluit. Binnenkort meer 

informatie hierover. 
 

Trots op de scores van de eindtoets! 

Net voor de meivakantie hebben de leerlingen uit de beide groepen 8 twee dagen 

keihard gewerkt aan de IEP (de eindtoets die wij gebruiken). Recent hebben we de 

resultaten binnen gekregen. De kinderen hebben inmiddels de scores ook mee naar 

huis genomen. We hebben n.a.v. de IEP een aantal adviezen (naar boven) 

bijgesteld. We kunnen melden dat we supertrots zijn op de kinderen. (Bijna) iedereen 

heeft naar zijn vermogen gepresteerd of zelfs nog een beetje beter. Daarnaast zijn 

we natuurlijk ook trots op de leerkrachten de ouders die hier natuurlijk ook een 

bijdrage aan hebben mogen leveren! 

 

Dan de cijfertjes (voor de liefhebbers      ). Deze zijn best ingewikkeld maar we zullen 

proberen het zo makkelijk mogelijk uit te leggen. Op internet is er meer uitleg te 

vinden hierover; zie o.a. de volgende link: 

https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/iep-toets  

 

Ons gemiddelde was dit jaar: 82,9 (vorig schooljaar 82,4). Hiermee scoren we ruim 

boven het gemiddelde van Nederland: 80,0.  

De inspectie kijkt vooral naar het uitstroomniveau van de leerlingen: op onze school 

haalden 97,1% het 1F uitstroomniveau (fundamenteel niveau) en 75,2% het 2F(1S) 

niveau. Hiermee scoren we een stuk hoger dan de signaleringswaarde voor onze 

schoolpopulatie van 85% (1F) en 43,5% (2F).  
 

Spelinloop Batoul 

Beste ouders, 

Op woensdag 29 juni is er zoals gewoonlijk een spelinloop tot 8.45 uur bij de kleuters. 

Deze keer zal Batoul Heijdenrijk, namens Lumens, aanwezig zijn op school. Batoul is 

pedagogisch ondersteuner en kan u helpen met al uw opvoedvragen. 

Pedagogische Ondersteuning van Lumens (0- 6 jaar)       
Help je kind goed op weg met pedagogische ondersteuning op maat, want kinderen die goed in hun vel zitten 

ontwikkelen zich beter. 

Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Sterker nog: kinderen gezond en veilig op 

laten groeien en stimuleren in hun ontwikkeling kan niet zonder de medewerking van de ouders. Door de manier 

waarop je met je kind praat en speelt zal het veel leren.  

Maar misschien lukt het niet altijd om je kind goed te begeleiden, omdat je vragen hebt over de opvoeding en 

over de ontwikkeling van je kind. Dan kan pedagogische ondersteuning een helpende hand bieden.  

Ook kan de ondersteuner de ouder helpen bij het stimuleren van taalontwikkeling. De pedagogische 

https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/iep-toets


 

 

ondersteuner komt dan op huisbezoek en kijkt samen met de ouder wat nodig is. Er wordt vervolgens een plan 

op maat gemaakt waarin de talenten en mogelijkheden binnen het gezin beschreven worden. Op basis van dit 

plan kan de ouder zelfstandig thuis met het kind aan de slag gaan en waar nodig begeleidt de pedagogische 

ondersteuner het gezin bij uitvoering van dit plan.  

Zij is hierbij zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig aanwezig.  

Kortom: kun je een helpende hand gebruiken bij de ondersteuning of ontwikkeling van je kind in de leeftijd van 0-

6 jaar? Dan kan de pedagogische ondersteuner je helpen. Ze werkt dan samen met jou aan een omgeving waarin 

je aandacht besteedt aan de ontwikkeling van je kind en zal je handvatten bieden in het zoeken naar 

ondersteuning in je eigen netwerk. Dit wordt op vraag van de ouders ingezet of via verwijzing o. a. via school.  

Pedagogische ondersteuning is preventief, laagdrempelig en GRATIS. 

 

 

Kandidaten medezeggenschapsraad (MR) stellen zich voor 

Na de zomer starten er twee nieuwe MR-leden voor de oudergeleding. Na de 

oproep voor de MR hebben drie ouders zich aangemeld. Omdat er twee plekken 

beschikbaar zijn, moet er gestemd worden. Alle ouders met kinderen op 't Palet 

mogen stemmen. Dit kan van 13 t/m 20 juni via de schoolapp (Button MR – MR-

verkiezingen). De twee ouders met de meeste stemmen, worden vanaf komend 

schooljaar lid van de MR. De kandidaten stellen zich hieronder aan u voor. 
 

 

 

Hallo! 
Via de huidige MR leden werd ik gevraagd om eens na te denken over deelname in de MR. 
Via mijn werk in het theater richt ik me vooral op scholen en kinderen en daardoor weet ik 
via de zijlijn wat er zoal speelt binnen PO scholen. Mijn dochters zitten op ’t Palet in groep 1 
en 3 en de jongste bij de kinderopvang. Via de MR hoop ik een bijdrage te kunnen leveren 
aan het klimaat op school en dus voor onze en alle andere kinderen.  
 
Hartelijke groet, 
Jantine Hoekstra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
Ik ben Ahmed Khayati, vader van Ilyas (groep 7A) en Sayfedean (groep 4B). Voor mij is het 
altijd belangrijk dat mijn kinderen de beste ontplooiingsmogelijkheden krijgen, vandaar dat 
we bewust gekozen hebben voor het Palet. Ik vind het belangrijk als ouder actief betrokken 
te zijn bij school, en kijk ernaar uit mee te mogen denken in oplossingen voor uitdagingen 
waar de school voor zal komen te staan en hiervoor draagvlak te creëren. Ik hoop binnen de 
MR een verbindende factor te kunnen zijn tussen ouders en school en een steentje te kunnen 
bijdrage aan de ontwikkeling van de school. 
Ik hoop met mijn kandidatuur als papa ook wat extra diversiteit te kunnen brengen binnen de 
MR. 
  
Mvg 

  
Ahmed Khayati 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders van basisschool ‘t Palet. 
Mijn naam is Bas de Waal, 
vader van Arshia, Aram en Kiana, respectievelijk groep 7, 6 en groep 5. 
De basisscholen in Eindhoven staan voor grote uitdagingen en persoonlijk vind ik het fijn om 
mijn bijdrage te leveren aan de school van mijn kinderen. 
Ik werk al jarenlang met jonge kinderen, inmiddels in de functie van directeur van een 
kinderdagverblijf. 
Ik stel me graag beschikbaar voor de MR van basisschool ’t Palet 
 

 
 

 

 



 

 

Kinderconfetti (werkgroep) 

Woensdag 1 juni vierden we Kinder Confetti. Wat hebben we er met z'n allen van 

genoten om jullie weer in de school en bij Korein te kunnen verwelkomen! De 

kinderen hadden hard gewerkt aan werkstukken, knutsels, muurkranten en zelfs 

culinaire hapjes uit verschillende landen. De hele school was versierd. Er werd 

gedanst en uitleg gegeven over allerlei culturen. Zo konden jullie met jullie kinderen 

op wereldreis door de hele school. Fijn dat jullie zijn gekomen en dat we er zo een 

gezellige, ontspannen en leerzame middag van hebben kunnen maken! 

 

Afscheid Marcel  

 

Op donderdag 30 juni nemen we op school afscheid van onze facilitair beheerder 

Marcel. Ouders/verzorgers zijn op deze dag tussen 15:00 – 16:00 uur van harte 

welkom in de aula van de school. In onderstaand stukje beschrijft Marcel zijn 25 jaar 

op bs. ’t Palet.  

 

25 jaar ‘t Palet. 

Begonnen op de Barrierweg en na 13 jaar verhuisd naar de Wenckenbachstraat. Van 

dit gebouw mocht ik de maquette maken, die nog steeds in de hal te bewonderen is. 

Een kwart eeuw, waarin ik de kinderen heb zien opgroeien tot volwassenen die op 

hun beurt de kinderen ook weer aan ons toevertrouwen. De cirkel is rond. 

Een kwart eeuw van bordkrijtje naar digibord, van (vul)pen, boek en schrift naar 

notebooks. Van een klas vol stille, individueel werkende leerlingen naar actieve, iets 

minder stille groepen die in het lokaal of op de gang samenwerken. Wat een verschil! 

De verdere ontwikkelingen van ‘t Palet zal ik niet meer van nabij meemaken: per 1 

juli ga ik namelijk stoppen als conciërge of zoals het tegenwoordig heet facilitair 

beheerder. De pensioengerechtigde leeftijd heb ik dan nog niet bereikt, maar na bijna 

50 jaar gewerkt te hebben is het tijd voor andere dingen. 

Collegae, kinderen, ouders en verzorgers bedankt voor alle mooie momenten in die 25 

jaar op ‘t Palet. Houdoe, tot ziens, want we zullen elkaar zeker nog tegenkomen. 

Mijnheer Marcel Van Eenbergen 

 

 

  



 

 

 

 

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoeken maart 2022 

 

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. Kinderen voelen zich erg veilig op onze 

school. Het welbevinden is hoog. 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.  

Eigenaarschap blijft een aandachtspunt. De kinderen geven aan dat ze zelf meer 

keuzes willen maken in hoe, waar, wat en wanneer ze leren. De score is wel gegroeid 

t.o.v. maart 2021.  

 

Thema Score 

(1-4) 

Zorg voor elkaar 3,16 

Verbreed perspectief, respect, nieuwsgierigheid 3,35 

Eigenaarschap 3,06 

Hoge verwachtingen 3,30 

Sociale veiligheid  3,57 

Totaal 3,29 
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!  

61% 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Blauw = heel goed 
Groen = goed  

Oranje = matig 

 

  

Thema Score 

(1-4) 

Kwaliteit 3,50 

Veiligheid 3,58 

Welbevinden 3,58 

Pedagogisch handelen 3,55 

Lesgeven 3,47 

Ondersteuning leerlingen 3,32 

Informatie  3,09 

Zorg voor elkaar 3,43 

Verbreed perspectief, respect, nieuwsgierigheid 3,39 

Eigenaarschap 3,17 

Kansrijk onderwijs voor alle leerlingen 3,23 



 

 

 

 

 

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 Brede ontwikkeling 

en Eigenaarschap. Met name het leren plannen, reflecteren en ‘leren leren’ zou 

meer aandacht mogen krijgen in het aanbod op ’t Palet.  

 

Thema Score 

(1-10) 

Zorg voor elkaar 7,8 

De kracht van diversiteit 8,1 

Eigenaarschap 7,7 

Brede ontwikkeling 7,5 
Blauw = heel goed 

Groen = goed  

Oranje = matig 

 

Trots zijn we ook over de medewerkerstevredenheid (alle medewerkers):  

rapportcijfer 3,5 (maximaal 4).  

 

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. We gaan 

ouders tevens (meer en laagdrempelig) informeren over de referentieniveaus 

waarmee we werken.  

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! We zijn hier trots op!   

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

NIEUWS VAN JULLIE MEDIACOACH  
 

Inge Joeloemsing 

Juni 2022 

 
 
 

 

 
LEESPLEZIER 

 

 

 

 

 

 

Bibliotheekpas 

Met je bibliotheekpas kun je nog veel 

meer dan boeken lenen in de 

bibliotheek. Zo kun je via de Online 

Bibliotheek app e-books en 

luisterboeken lenen. Ben je op zoek 

naar digitale prentenboeken? Dan kun 

je terecht bij Bereslim. Of ga je karaoke 

lezen met Yoleo? Het is allemaal 

mogelijk met je bibliotheekpas! 

Hoe dit werkt hebben we op één plek 

bij elkaar gezet.  

 

Bibliotheek in de Witte Dame 

Naast lenen in de schoolbibliotheek 

kun je ook boeken lenen in de Witte 

Dame. Je hebt daar wel een andere 

pas voor nodig. Kinderen tot 18 jaar 

worden gratis lid. 

Schrijf je in via deze link en kom 

gezellig langs op de Emmasingel. 

 

 DIGITALE GELETTERHEID 

 
App van de maand 

Wil je je kind niet alleen maar laten 

TikTokken of YouTube-filmpjes laten 

kijken? Dan is de app ‘Monument Valley 

2’ de tip voor jou! 

In deze app los je telkens weer een 

nieuwe puzzel op en help je de 

hoofdpersonen steeds een stapje verder. 

Kinderen denken dat ze een game aan 

het spelen zijn, maar ondertussen wordt 

hun probleemoplossend vermogen 

ontwikkeld. De app is helaas niet gratis, 

maar het is zijn geld meer dan waard!  

Beschikbaar voor Android en iOS 

 

 

 

 

 

TIP VAN DE BIBLIOTHEEK 
 

Boekstartdag! 

Op 11 juni organiseert de bibliotheek 

tussen 10.00 en 13.00  de Boekstartdag. 

Tijdens deze ochtend zijn de allerjongste 

bezoekers en hun (groot)ouders extra 

hartelijk welkom en hebben we een leuk 

programma. Kijk op de website voor 

meer informatie.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWS FROM YOUR MEDIACOACH  
 

Inge Joeloemsing 

June 2022 

 
 
 

 

 
PLEASURE IN READING 

 

 

 

 

 

 

Library card 

With your library card you can do much 

more than borrowing books from the 

library. For example, you can borrow e-

books and audio books via the Online 

Library app. Are you looking for digital 

picture books? Then you can go to 

Bereslim. Or are you going to read 

karaoke with Yoleo? It's all possible 

with your library card! 

Here you can find out how all of this 

works.  

 

Library in the Witte Dame 

In addition to borrowing from the school 

library, you can also borrow books from 

the Witte Dame. You do need a 

different card for that. Children up to 18 

years old can join for free. 

Sign up via this link and come visit our 

library in the city center!  

 

MEDIA LITERACY 

 
App of the month 

Don't want to just let your child watch 

TikTok or YouTube videos? Then the app 

'Monument Valley 2' is the tip for you! 

In this app you need to solve puzzles to 

help the main characters. Children think 

they are playing a game, but in reality 

their problem-solving skills are being 

developed. The app is unfortunately not 

free, but it is well worth your money!  

 

Available on Android and iOS 

 

 

 

 

 

 

TIP FROM THE LIBRARY 
 

Book Start day! 

On 11 June, the library organizes the 

Book Start Day between 10 am and 1 pm. 

During this morning the youngest visitors 

and their (grand)parents are extra 

welcome and we organize some special 

activities. Check our website for more 

information.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Wijeindhoven 
 

Beste ouders en verzorgers, 

  

Wij zijn Lara en Henriette en zijn de contactpersonen vanuit WIJeindhoven voor 

basisschool ‘t Palet. 

Lara vervangt Annemiek. Annemiek gaat een andere functie uitvoeren binnen 

WIJeindhoven. 

  

De scholen zijn gelukkig weer geopend. Waardoor het weer mogelijk is om een 

spreekuur te hebben op het Palet. Helaas is het voor dit spreekuur nog wel van 

belang dat er een afspraak gemaakt wordt. Dat kan via de volgende e-

mailadressen: henriettescheepers@wijeindhoven.nl en larabouwmans@wijeindhoven.

nl. Het spreekuur vindt plaats op de eerste dinsdag van de maand van 9.00 tot 10.00. 

  

WIJeindhoven kan ondersteuning bieden bij het volgende: werk, wonen, geestelijke 

gezondheid, financiën en opvoedvragen. Daarnaast kunnen we altijd kijken wat we 

voor u kunnen betekenen. WIJeindhoven werkt vanuit de talenten van de mens en 

wij willen vanuit daar de basis leggen voor een prettige samenwerking. 

  

Mochten er geen vragen zijn, maar wilt u graag een keer kennis maken. Bent u van 

harte welkom! 

  

Groetjes, 

Henriette Scheepers – 0655773729 

Lara Bouwmans – 0618947209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara & Henriette van WIJeindhoven 
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