Jaarverslag 2015
Welkom allemaal op de informatieavond in het schooljaar 2015-2016.
Dit jaarverslag is met hulp van het team gemaakt door de directie met daarin een terugblik
op het schooljaar 2014-2015 en een vooruitblik op het schooljaar 2015-2016.

Terugblik schooljaar 2014-2015









Het schooljaar 2014-2015 is goed gestart, met de komst van de peuterspeelzaal en
de verbouwing van het schoolplein. De ‘oude’ schuur is verwijderd, daarvoor in de
plaats hebben wij een nieuwe berging gekregen en delen de schuur van de
peuterspeelzaal ‘Dribbel’. De contacten met de leidsters van de peuterspeelzaal zijn
goed. Er is een nieuwe zandbak gekomen, voorzien van een dekzeil. De fietsenstalling
is verplaatst naar de zijkant van de school. Ook het schoolplein is met hulp van
ouders opgeknapt en het ziet er kleurrijk uit.
Het ouderportaal van ParnasSys is opengesteld voor ouders. Alle ouders hebben een
inlogcode om te kunnen inloggen in het ouderportaal. De CITO toets gegevens van
uw kind(eren) was al in te zien, maar we hebben het uitgebreid met het openstellen
van methodetoetsen voor taal, rekenen en wereldoriëntatie.
Onze doelstelling is om hiermee transparant naar ouders te zijn
en ouders kunnen de ontwikkeling van hun eigen kind(eren)
volgen. Heeft u de inloggegevens niet meer, geef dit dan door
aan de leerkracht van uw kind.
In het schooljaar 2013-2014 zijn we een tweejarig partnerschap
aangegaan met scholen in Oostenrijk, Ierland en Gozo/Malta. Dit
allemaal in het kader van een internationaliseringsproject met als thema ‘antixenophobia’. Zo komen er leerkrachten vanuit die scholen naar Nederland en ook
onze leerkrachten gaan op reis. Al deze reisverslagen kunt u lezen op onze website
www.paletopheusden.nl onder het kopje ‘PAXEP’. Het project hebben we afgerond in
mei 2015.
KIJK voor groep 1/2 is ingevoerd. KIJK is een praktisch hulpmiddel voor het
gestructureerd observeren en registeren van de ontwikkeling van jonge kinderen
(van 3 t/m 6 jaar) .
Het tabletonderwijs heeft op school een sterke ontwikkeling door gemaakt. In het
schooljaar 2012-2013 zijn we gestart met een pilot voor groep 4. Vorig schooljaar
hebben we het tabletonderwijs voortgezet in groep 4,5 en 6 en nu zijn we zover dat
ook groep 7 en 8 met de tablets zijn gaan werken (schooljaar 2014-2015). De
kinderen maken hun rekenwerk, taal, spelling en begrijpend lezen op hun tablet.
Naast het reguliere aanbod van de vakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen
zijn er ook extra modules op de tablets voor automatiseren bij het rekenen,
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woordenschat en studievaardigheden. Daarnaast is er uiteraard aandacht voor het
schrijfonderwijs via onze schrijfmethode ‘Pennenstreken’.
We hebben een geweldig schoolkamp gehad. De leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn in
dezelfde week op schoolkamp gegaan. Met de hulp van vele ouders is dit weer een
geweldig succes geworden.
Daarnaast zijn we gestart met het geven van Engels onderwijs aan groep 1 t/m 8.
Wij gebruiken hiervoor de webbased methode ‘Groove me’. Het is uit onderzoek
gebleken dat het vermogen om een vreemde taal te leren tussen de 4 en 10 jaar het
grootst is. De hersenen van jonge kinderen staan zo open voor het opslaan van
informatie, dat ze hierdoor gemakkelijk een nieuwe taal kunnen leren. Daarnaast
vergroot het aanleren van een nieuwe taal het concentratievermogen en de
algemene taalvaardigheid van kinderen.
Invoering van B-Fit. Het effectieve programma B-fit is gericht op het verwerven en
behouden van een actieve en gezonde leefstijl bij kinderen. Speciaal opgeleide B-Fit
coaches van de Gelderse Sport Federatie voeren het programma uit bij ons op
school. Zo zijn er fittesten afgenomen bij de leerlingen, allerlei pauzeactiviteiten zijn
ingevoerd en er zijn nieuwe materialen aangeschaft zoals hockeysticks, doeltjes,
ballen e.d. Volgend schooljaar gaan wij verder met de invoering van B-Fit.
Er is een doorgaande lijn voor groep 1 t/m 8 m.b.t. begrijpend lezen/luisteren en
woordenschat ontwikkeld door de hele school heen.
Er was een goed eindresultaat met de Eind CITO van groep 8. Fantastisch gedaan!
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Schoolverlaters (groep 8).
Waar zijn de schoolverlaters naar toe gegaan? Alle leerlingen uit groep 8 hebben weer een
goede plek in het Voortgezet onderwijs gekregen.
De leerlingen zijn dit jaar naar de volgende VO scholen gegaan:
Helicon te Kesteren
Pantarijn te Kesteren
HPC te Zetten
Rembrandt te Veenendaal
Kon. Visio onderwijs Zuid

Onderwijs:

Aantal:

VMBO BL

2

VMBO Kader 3
VMBO TL

2

VMBO
TL/HAVO

1

HAVO

3

HAVO/VWO

1

VWO

1

Vooruitblik en voornemens voor het schooljaar 2015-2016.





Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode (nieuwe Estafette) voor
voortgezet technisch lezen in groep 4 t/m 8. Groep 3 leest met de methode ‘Veilig
Leren Lezen’.
De leerkrachten volgen dit schooljaar allen een teamtraining Engels. Goed Engels
onderwijs van groep 1 t/m 8 vraagt om leerkrachten, die de taal met plezier, kunde
en zelfvertrouwen kunnen hanteren. Door middel van nascholing Engels wordt de
basis hiervoor gelegd.
Het tabletonderwijs van Snappet heeft zich uitgebreid met een module om ook thuis
te werken aan opdrachten. Alle ouders hebben hiervoor een inlogcode gekregen
waarmee hun kind(eren) thuis kunnen inloggen op het dashboard van Snappet.
Hiermee krijgen ouders inzicht in de activiteiten, vorderingen en actuele
vaardigheden van hun kind. Zij kunnen het leerproces van hun zoon/dochter actief
begeleiden door het kind aan te moedigen en te motiveren. Onderzoek heeft
aangetoond dat ouderbetrokkenheid zeer belangrijk is in de ontwikkeling van
kinderen.
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Invoering van het 2e jaar B-fit, workshop voor kinderen en ouders. Voor meer
informatie kunt u kijken op http://www.cursusb-fit.nl/b-fit. We krijgen hierbij
ondersteuning van Daan van de Gelderse Sport Federatie.
Komend schooljaar zullen wij een digitale ouderenquête afnemen. Wij vinden uw
mening zeer belangrijk!
De Vreedzame School gaan we regelmatig bespreken tijdens onze
teamvergaderingen. De methode is inmiddels vernieuwd en wij bekijken wat wij
daarvan gaan meenemen binnen onze lessen. Inmiddels is juf Lenny weer gestart met
het opleiden van nieuwe mediatoren.
Wij blijven ons verbeteren in het begrijpend lezen en woordenschat aanbod. Dit doen
wij door ons te laten adviseren door School aan Zet. Er zijn vorig jaar al enige
verbeteringen doorgevoerd door meer in te zetten op het behalen van de doelen per
jaargroep en de methode als hulpmiddel daarbij te gebruiken.

Mocht u nog vragen hebben n.a.v. dit jaarverslag of andere vragen, maak dan een afspraak
met Diana Brouwer, directeur van OBS Het Palet.
U kunt een email sturen naar directie@paletopheusden.nl of bel: 0488441451
Wij wensen iedereen een heel fijn en prettig schooljaar en hopen op een goede
samenwerking.

Team OBS Het Palet.
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