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Na een fijne vakantie gaan we weer
verder op weg dit schooljaar. We zijn
inmiddels over de helft van het
schooljaar heen en dan kijk ik altijd
even achterom naar wat we gedaan
en bereikt hebben. Ik realiseer me
dat het dit jaar een enerverend jaar
is. We hebben al best veel
personeelswisselingen gehad. Enkele
collega’s hebben afscheid genomen
en zijn op andere scholen binnen
onze stichting gaan werken.
Daarnaast zijn weer andere
personeelsleden aangenomen en
hebben we dus een aantal nieuwe
gezichten op school rondlopen. Naast
deze wisselingen hebben we veel te
maken gehad met ziekte van
collega’s. Sommigen zijn gelukkig
weer opgeknapt, anderen liggen nog
behoorlijk in de lappenmand. Elders
in deze nieuwsbrief vertel ik u er
meer over. Naast alle personeelsperikelen hebben we een inspectiebezoek gehad. Iets wat toch altijd wel
impact heeft op school. Een hoop
roering dus en het eind is er helaas
nog niet helemaal van in zicht. Maar
we hebben ook hele leuke dingen
meegemaakt. We hebben aandacht
aan de Kinderboekenweek besteed,
Sinterklaas ontvangen, een fijn
Kerstfeest gevierd, Gehost met
Carnaval en onze eigen Prins en Raad
van Elf-leden ontvangen. We gaan er
een fijne tweede helft van het jaar
van maken. Doet u mee?
Bernard van Gils
Directeur

Kalender
11 mrt Luizencontrole
12 en 13 mrt Aanmelddagen VO
15 mrt Staking, school gesloten
24 mrt Meester Gerrit jarig
26 mrt MR-vergadering
4 april Inloopspreekuur CJG
7 april Juffrouw Suzanne jarig
Juffrouw Ellen R. jarig

Kinderen… en hun sociale talenten
(week 12 t/m 16)
Op het Palet werken we in alle
groepen met de methode
‘Kinderen en hun sociale
talenten’.
Doel van deze methode is
het sociale gedrag van kinderen
te bevorderen.
In de komende periode staat in alle
groepen het thema:
Een keuze maken centraal.
Er wordt tijdens de lessen aandacht
besteed aan een eigen keuze kunnen
maken.

De kinderen leren dat het
belangrijk is eerst goed na
te denken voordat je iets
doet of voordat je een keuze
maakt.
Ze worden gestimuleerd na
te denken over hun manier
van kiezen:
- Kies ik dingen zonder erbij na te denken?
- Wat zijn de voor- en nadelen van mijn keuze?
- Welke gevolgen heeft de gemaakte
keuze voor mij?
Heeft uw kind moeite met het maken van een keuze,
dan kunnen bovenstaande vragen daarbij helpen.

Inspectiebezoek
Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrieven heeft de
onderwijsinspectie de stichting beoordeeld en onze
school vanuit het verificatie-onderzoek bezocht.
Afgelopen week is het rapport binnengekomen. In de
samenvatting van dat rapport staat het volgende:
Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de
onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland.
Bij het bestuur van Stichting De Waarden is het
onderzoek dit jaar uitgevoerd. We hebben onderzocht
of het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van
voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om
ook in de toekomst goed onderwijs te blijven
verzorgen.
Wat gaat goed?
De inspectie vindt dat Stichting De Waarden er in
geslaagd is om een 'Waarden-gevoel' te creëren. Dit
heeft het bestuur bereikt door veel mensen, van
bestuur tot leraren, leerlingen en mensen van buiten
de stichting, mee te laten werken aan het nieuwe
Koersplan voor de periode van 2019-2023.
Het systeem dat alle scholen gebruiken om hun
kwaliteit te bepalen is door het bestuur onder de loep
genomen. In het document 'Tellen en vertellen' staat
beschreven hoe men vanuit allerlei gegevens op zoek
gaat naar het verhaal achter de cijfers.
Wat moet beter?
Wij hebben bij de onderzoeken geen zaken
aangetroffen die verbeterd moeten worden omdat ze
niet aan de wet voldoen.
Wat kan beter?
Wij zijn het met het bestuur eens dat Stichting De

Waarden in ontwikkeling is. Er liggen mooie plannen,
maar het is nu nog te vroeg om aan te geven of alles
gelukt is. Daar is tijd voor nodig.
We zien daarnaast kansen in de manier waarop
directeuren de doelen voor hun school in het jaarplan
beschrijven.
Voor een volledige verantwoording in het jaarverslag
is het nodig dat de verplichte continuïteitsparagraaf
alle benodigde onderdelen bevat. Een aantal
onderdelen troffen we niet aan.
Wij geven het bestuur daarom in overweging,
aandacht te besteden aan de volledigheid van de
continuïteitsparagraaf in de jaarverslagen vanaf 2018.
De intern toezichthouder geven wij in overweging in
het volgende jaarverslag aandacht te besteden aan de
doelmatige besteding van rijksmiddelen en de
verantwoording van zijn toezicht daarop in het
jaarverslag.
Dit lezende mogen we concluderen dat we goed bezig
zijn. Er is heel veel werk verricht en we zijn nog lang
iet klaar, maar de weg die we zijn ingeslagen is de
goede en gaat er steeds meer toe leiden dat de
kinderen op onze scholen steeds beter onderwijs
krijgen. Geweldig!

Personeelsperikelen
Na het verschijnen van de laatste nieuwsbrief is er
nogal wat gebeurd op personeelsgebied. Juffrouw
Cobi (Groep AB) en juffrouw Leontien
(Onderwijsassistent) hebben afscheid genomen en zijn
op een andere school binnen onze stichting begonnen.
In groep AB zijn twee nieuwe leerkrachten gestart;
Juffrouw Jonneke en juffrouw Laura. Zij stellen zich
hieronder aan u voor.
Daarnaast stelt juffrouw Rowena zich ook aan u voor.
Zij is een nieuwe onderwijsassistent.
Vanaf 1 april zal juffrouw Esther, ook een
onderwijsassistent hier ook beginnen en vanaf 1 mei
start in groep AB juffrouw Cécile. Juffrouw Cécile gaat
kleuters opvangen. Eindelijk hebben we na lange tijd
straks weer echte kleuters op school rondlopen.
Juffrouw Cécile zal heel nauw samenwerken met de
juffen Laura en Jonneke, want tezamen gaan zij de
onderbouwgroep AB draaien. Dat betekent dat er
naast juffrouw Wendy in die onderbouwgroep vanaf 1
mei op drie dagen (maandag, dinsdag en donderdag)
drie leerkrachten aanwezig zijn om deze kinderen te
begeleiden. Dat biedt veel kansen en de kinderen
zullen daar ongetwijfeld veel van profiteren.

Juffrouw Carla is weer op reïntegratiebasis terug op
school voor enkele uren per week. En in groep F
hebben we afscheid genomen van juffrouw Amejo.
Voor haar in de plaats staat op de maandagen en
dinsdagen juffrouw Ellen R. en op de andere dagen
een invalster Anja Kuiters. Het is nog niet duidelijk
wanneer de juffen Nicole en Ellen L. weer terug zijn.

een zorgorganisatie voor mensen met een
verstandelijke beperking. Na al deze omzwervingen
ben ik afgelopen maandag begonnen op Het Palet, in
groep AB. We hebben een mooie start gemaakt die
vooral in het teken stond van kennismaken. Samen
met Laura bieden we de leerlingen een veilige
omgeving waarin we met elkaar en van elkaar mogen
leren. Voor de volledigheid: mijn werkdagen zijn op
maandag en donderdag.

Even voorstellen…

En mijn naam is Laura Verhoeven,
30 jaar en ik woon samen met
mijn man en dochtertje in
Klundert. Ik heb een feestelijke
start gemaakt tijdens de
carnavalsviering!
Iedere dinsdag, woensdag en
vrijdag sta ik in groep AB.
Na 8 jaar in het speciaal
onderwijs te hebben gewerkt,
heb ik heel veel zin in de nieuwe uitdaging!

Mijn naam is Rowena Vermeulen,
ben 22 jaar en ik woon samen
met mijn vriend, Marc, in Breda.
In mijn examenjaar, schooljaar 2016/2017, van mijn
opleiding onderwijsassistent, heb ik stage gelopen op
SBO het Palet. Ik heb hier toen met heel veel plezier
gewerkt en wist meteen dat het speciaal onderwijs
echt iets voor mij was. Ik ben geslaagd voor mijn
opleiding als onderwijsassistent, maar helaas was er
hier op SBO het Palet op dat moment geen ruimte
voor mij om te komen werken. Toen heb ik besloten
om toch een andere opleiding te gaan volgen,
namelijk persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg,
maar toch kwam ik erachter dat dit niet de juiste
keuze voor mij was, dus ben ik terug gegaan in het
onderwijs. In januari kreeg ik een verassend
telefoontje met de vraag of ik terug wilde komen
werken op SBO het Palet. Hier hoefde ik niet lang over
na te denken, want natuurlijk wilde ik hier weer
komen werken! Het speciale onderwijs is toch waar
mijn hart ligt. Op dit moment sta ik fulltime in groep E
en ik ben verantwoordelijk voor de begeleiding en
ondersteuning van een Syrische drieling. Ik ben
ontzettend blij dat ik weer terug ben en ga met veel
enthousiasme deze mooie uitdaging aan. Ik hoop nog
lang op SBO het Palet te mogen en kunnen werken.
Beste mensen,
Ook ik mag mezelf op deze plek
aan u voorstellen. Mijn naam is
Jonneke van Hijum, 38 jaar,
woon sinds anderhalf jaar in
Zevenbergen en sinds oktober
ben ik moeder van een zoon.
Een heerlijk vrolijk kereltje dat
gul is met zijn lachjes.
Zo’n 15 jaar geleden heb ik mijn pabo-diploma
gehaald en ben ik begonnen in het onderwijs, in groep
2/3 in Utrecht. Ik heb een aantal jaar als voorlichter
gewerkt bij Siriz, waarvoor ik op diverse scholen met
jongeren nadacht over seksualiteit. Nadat ik in 2017
een opleiding tot coach heb afgerond heb ik het
afgelopen jaar gewerkt als teamcoach bij ’s Heerenloo,

Hartelijke groet van Jonneke en Laura

Oproep nieuwe ouders Ouderraad
Zoals u weet hebben we een actieve Ouderraad die bij
feestelijke gelegenheden op school meehelpt. Zo
helpen we mee met Sinterklaas, de kerstviering of het
carnavalsfeest. De hulp wordt op verschillende
manieren geboden. Zo zijn er ouders die actief op
school meehelpen als de kinderen er zijn, anderen
werken alleen achter de schermen mee. De ene ouder
heeft meer tijd dan de ander, dus er zijn ook ouders
op afroepbasis betrokken.
Voor de zomervakantie nemen we afscheid van de
kinderen van groep 8 en daarmee vertrekken ook een
aantal ouders uit onze Ouderraad van school. Nieuwe
ouders zijn daarom van harte welkom. Als u zich nu
opgeeft, kunt u nog samen met de vertrekkende
ouders leren hoe het werkt, dan kunnen we ervoor
zorgen dat er voor de kinderen een soepele overgang
is van dit schooljaar naar het volgende.
Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u altijd bij de
leerkrachten, de directie of de huidige
Ouderraadleden terecht.
Via een mailtje naar or.palet@dewaarden.nl kunt u
alle vragen stellen waar u mee rond loopt. U kunt dat
mailadres ook gebruiken om u op te geven. Graag!
De kinderen hebben u nodig!

Lions Zwemfestijn (ingezonden stuk)

