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Onderwijsland staat flink op zijn kop.
Er is flink wat onduidelijkheid over de
aangekondigde stakingen. Het ene
moment wordt iedereen opgeroepen
op de bres te springen, het andere
moment lijkt er een akkoord bereikt
te zijn. Een halve dag later wordt het
weer teruggedraaid en roepen de
bonden op om alsnog massaal het
werk neer te leggen. Het wordt er
voor de buitenwereld niet duidelijker
op. Wat willen ze nou eigenlijk?
Ikzelf ben niet zo van het staken. In
mijn optiek raak je er de verkeerde
groep mee. Werkende ouders
worden opgezadeld met een groot
probleem en kinderen missen
noodzakelijke onderwijstijd. Toch sta
ik wel achter de eisen die de bonden
stellen. De werkdruk is veel en veel te
hoog. Van leerkrachten wordt het
uiterste gevraagd en meer. Iedereen
loopt enorm op zijn tenen en werkt
keihard om kinderen het meest
passende onderwijs te geven. En dat
voor een salaris dat niet in
verhouding staat tot andere sectoren
binnen het onderwijs.
En toch houden ook wij onze deuren
dicht. De reden hierachter is dat
stakende leerkrachten niet
vervangen mogen worden. Dat
betekent dat bij staking van
meerdere collega’s de groepen niet
opgevangen kunnen worden.

En om die reden sta je als stichting
dus eigenlijk met je rug tegen de
muur en kun je niet anders dan
meegaan in de oproep om de school
op de stakingsdag te sluiten.
Staken heeft overigens wel effect.
Dat blijkt uit de toezegging van het
ministerie. Maar ja, met een
eenmalige hoge financiële input
verschuif je het probleem alleen
maar. Daar kun je misschien dit jaar
de werkdruk mee verzachten, maar
volgend jaar komt die gewoon weer
terug. En dan is er geen financiële
toezegging. Onderwijs lijkt geen
topprioriteit voor Nederland.
Hopelijk komen het ministerie en de
bonden er komende week alsnog uit
en komen er structurele toezeggingen zodat we op onze school
ook de werkdruk kunnen verlichten.
Blijft alleen het leerkrachtentekort
nog een groot probleem…
Bernard van Gils
Directeur
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Sociaal gedrag op Het Palet
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 deze periode staat in alle groepen het thema:
‘Een taak uitvoeren centraal’.
Dit thema gaat over omgaan met taken en
opdrachten, zowel schoolse als andere taken.
Geoefend wordt met opruimen, binnen de tijd je taak
afmaken , iets niet uitstellen en doorwerken.
Ook thuis zullen er regelmatig situaties zijn die te
maken hebben met dit thema. U kunt uw kind vragen
wat het heeft geleerd op school over ‘een taak
uitvoeren’ en hier thuis extra opletten.
Hoe gaat u thuis met uw kind om als het gaat om
taken thuis uitvoeren?

Nog nooit hebben we zo vaak achter elkaar iets
moeten schrijven over onze personeelsperikelen. Het
lijkt een komen en gaan van leerkrachten. Gelukkig
zijn er steeds aanwijsbare redenen, maar bijzonder is
het wel.
• In groep ABC hebben we inmiddels juffrouw Lotty
mogen verwelkomen. Ze werkt nu nog maar twee
dagen op Het Palet, maar vanaf 1 december komt
ze ons team drie dagen per week versterken.
• In groep D komt juffrouw Ellen Leijten steeds meer
terug. Ze werkt sinds vorige week op de dinsdagen
en bouwt zo langzaam een hele dag op. Het houdt
in dat juffrouw Ellen Romijn alleen nog maar op de
maandag in de klas is. Juffrouw Samantha blijft de
woensdag tot en met vrijdag draaien.
• In groep E hebben we afscheid genomen van
juffrouw Sandra, maar sinds afgelopen maandag is
juffrouw Monica aangesteld. Juffrouw Monica is
een “oude bekende”. Enkele jaren geleden hebben
we afscheid van haar genomen omdat ze graag van
het reguliere onderwijs wilde proeven. Inmiddels is
ze erachter dat haar hart toch meer ligt bij het SBO.
We zijn blij met haar terugkomst en hebben haar
een plekje gegeven naast juffrouw Judith op
dinsdag en woensdag. Op maandag werkt ze ook
bij ons en is voorlopig ingezet in groep E om in te
kunnen werken.
• In groep J hebben we afscheid genomen van
juffrouw Melanie. Haar voorkeur voor
gymonderwijs in het voortgezet onderwijs in
combinatie met de hoeveelheid werk voor één
ochtend op onze school hebben haar doen
besluiten om onze bijzondere soort van onderwijs
als zij-instroomster (voorlopig) vaarwel te zeggen.
Juffrouw Nicole gaat het ontstane gat op de
woensdagen invullen. Omdat juffrouw Nicole
echter in de herfstvakantie is geopereerd zal de
woensdag voorlopig op een andere manier worden
ingevuld. Het is nog niet bekend op welke manier.
• Vorige week hebben we afscheid genomen van
meester Cor. De stap naar het SBO bleek niet goed
passend voor hem te zijn. Voorlopig zal juffrouw
Denise de dinsdagen voor haar rekening nemen en
komt juffrouw Marlies een dagje extra (op
woensdag) terug naar school.
• Juffrouw Marie-Louise is onder behandeling. Ze is
beperkt aanwezig op haar werkdagen, maar
wanneer die behandeling geïntensiveerd gaat
worden zal ze even niet aanwezig zijn.

• Voor de vakantie heeft juffrouw Rowena een
operatie ondergaan. Ze werkt op dit moment halve
dagen en hoopt na volgende week weer volledig
inzetbaar te zijn.

Graag horen we van u wat u ervan vindt. Dat mag
opbouwende kritiek zijn, maar horen dat het een
verbetering is is ook leuk.

Stuurgroep Klundert
Doelengesprekken
Zoals u weet zijn we met de andere Klundertse
scholen in gesprek over de toekomst van het
Klunderts onderwijs. Met de teams en MR-en hebben
we afgelopen week samen gezeten en nagedacht over
een passend scenario en de plek die onze school
daarbinnen zou kunnen innemen.
Er is inmiddels ook een ouderavond geweest in de
Niervaert en de Klunderste kinderen hebben hun zegje
op Het Palet binnen een Kindercafé kunnen doen.
Ouders en bewoners uit Klundert zijn via de Stadstafel
geïnformeerd en worden ook nauw betrokken.
De voorscholen (peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven) uit Klundert zitten rond de tafel
en samen hopen we een passend scenario te kunnen
uitwerken. Mocht u ideeën hebben, houden we ons
van harte aanbevolen.
Als bekend is wanneer de volgende ouderinformatieavond is, brengen we u uiteraard direct op
de hoogte.

De doelengesprekken komen er weer aan. Deze
worden gehouden op dinsdag 12 november. Tijdens
deze gesprekken gaat de leerkracht van uw kind in
gesprek met u over de doelstellingen die specifiek
voor uw kind zijn vastgelegd en beschreven zijn in het
Groepsplan. Het is belangrijk om deze doelen samen
te bespreken en vooral te bekijken welke rol ouders
kunnen spelen bij het realiseren van deze doelen,
want wanneer ouders en school samen op één lijn
zitten en samen uitstralen en uitspreken naar de
kinderen waar ze voor willen gaan in de komende
periode, zullen kinderen veel meer geneigd zijn om
daar hun best voor te doen. We staan dan met zijn
allen al meteen met 1-0 voor. Dat gunt iedere ouder
zijn of haar kind. Tevens kijken we vanaf groep G
tijdens het doelengesprek wat het behalen van de
doelen betekent voor de uitstroom naar het
voortgezet onderwijs.
In de bovenbouwgroepen mogen de kinderen mee de
klas in. Zij kunnen zelf prima meedenken en mee
praten over de doelen waar ze zelf aan willen gaan
werken. In de lagere groepen is dat nog niet handig.

Mail ParnasSys/Parro
We willen als school de informatievoorziening naar
ouders zo efficiënt mogelijk laten verlopen. Tot nu toe
communiceren we via deze nieuwsbrief of ontvangt u
mail vanuit ons administratieprogramma ParnasSys.
We zijn echter ook aan het experimenteren met Parro.
Parro is een app, speciaal ontwikkeld voor het
onderwijs. Sommige onderdelen zijn te vergelijken
met het programma Klasbord dat in enkele groepen
gebruikt wordt.
Omdat we echter één lijn willen trekken en u niet
willen overvoeren met allerlei informatie, zonder dat
we de werkdruk bij school willen laten toenemen, is er
een pilot gestart om te kijken of Parro ons die winst
kan bezorgen. Andere scholen binnen de Waarden
gebruiken dit programma al en de kritieken zijn
positief.

We snappen dat het i.v.m. oppas echter niet altijd
haalbaar is om de kinderen thuis te laten bij die
onderbouwgroepen. Dat geeft niets. Ze kunnen
gewoon op de gang wachten. Een gesprek duurt
immers maar een kwartiertje. Geeft u ze wel iets mee
om zich een kwartier mee bezig te houden? Spelen in
de speelzaal waar geen toezicht is, is niet veilig en
daarom niet toegestaan.

