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Wat is ‘Onderwijs + Jij’?
‘Onderwijs + Jij’ op Het Palet helpt kinderen om hun unieke talenten te ontwikkelen en gebruikt daarbij de
nieuwste technologieën. Zo leren kinderen vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst.
Ze krijgen een persoonlijk leerplan met leerdoelen. Iedere leerling vanaf groep 2 heeft een eigen iPad/
Chromebook en kan werken met de beste apps voor onderwijs. Leerkrachten werken groeps-overstijgend
en zijn coach en instructeur voor alle leerlingen. Ouders spelen een hele belangrijke rol. Zodra er
toestemming is vanuit het ministerie en het bestuur is de school is alle werkdagen geopend van 07.00
tot 18.30 uur en heeft (in overleg met ouders) flexibele school- en vakantietijden. ‘Onderwijs + Jij’ biedt
passend onderwijs voor gepersonaliseerd leren
Waarom ‘Onderwijs + Jij’?
Het Palet wil kinderen onderwijs bieden, dat goed aansluit bij hun talenten zodat ze tot bloei komen en
goed voorbereid zijn op de toekomst. ‘Onderwijs + Jij’ past hier heel goed bij. Nieuwe technologieën zoals
de iPad/Chromebook en apps bieden veel kansen voor het onderwijs. Wij willen deze kansen benutten op
school, zodat kinderen klaar zijn voor de 21e eeuw.
Wat zijn de voordelen van ‘Onderwijs + Jij’?
Kinderen leren vaardigheden die ze goed kunnen gebruiken in de toekomst. Zoals creativiteit, vernieuwend
en kritisch denken, communiceren, problemen oplossen en samenwerken. Met de iPad/Chromebook en
de apps voor onderwijs kunnen kinderen eenvoudig binnen én buiten de school leren. Ze krijgen natuurlijk
ook ‘gewone schoolvakken’ en er is veel aandacht voor ieders talenten en mogelijkheden. Zodat kinderen
het beste uit zichzelf kunnen halen. De leerkrachten werken groeps-overstijgend en hebben daardoor veel
ruimte voor instructies en persoonlijke begeleiding.

Bestaan er al scholen met dezelfde manier van werken in Nederland?
Ja. Er zijn diverse scholen waar gepersonaliseerd leren is ingevoerd. Onze aanpak lijkt heel erg op die
van andere scholen voor gepersonaliseerd leren en we werken waar mogelijk samen aan vernieuwend en
hoogstaand onderwijs.
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Onderwijs op Het Palet

Is deze school heel anders dan een ‘gewone school’?
Op het Palet krijgen kinderen gewoon goed onderwijs en hebben we hoge verwachtingen ten aanzien van
de resultaten.
Er zijn meesters en juffen, kinderen leren onder meer schrijven, rekenen en lezen. Ze werken deels
zelfstandig, krijgen goede begeleiding, spelen gewoon buiten en bekijken ook mooie boeken. Alle
ervaringen vanuit eerdere ontwikkelingen van de kwaliteit voor goed onderwijs worden meegenomen.
Daarbij is het geven van goede instructies, waarbij veel meer rekening gehouden wordt met de verschillende
leerstijlen van kinderen, erg belangrijk.
Nieuw is het gebruik van iPads/Chromebooks en apps voor onderwijs. Hiermee kunnen kinderen nog meer
zelfstandig en ‘op maat’ leren. Binnen én buiten de school. Leerkrachten werken niet voor één vaste groep,
maar zijn coach en instructeur voor alle leerlingen.
De school- en vakantietijden zijn straks flexibel (in overleg met ouders), ieder kind volgt altijd voldoende
schooluren per jaar.
Leren kinderen nog wel schrijven?
Zeker! Want schrijven is heel belangrijk voor de motorische ontwikkeling. Er bestaan mooie apps die helpen
bij het leren schrijven. Dit maakt het extra leuk voor de kinderen. Natuurlijk leren ze ook nog schrijven met
pen en papier. Daarnaast leren ze ook typen met tien vingers, zodat ze goed kunnen omgaan met nieuwe
media.
Zijn er wel juffen en meesters op de nieuwe school?
‘Onderwijs + Jij’ heeft gewoon juffen en meesters. Leerkrachten zijn heel belangrijk op de nieuwe school.
Samen met de kinderen en ouders maken ze een leerplan. Hierin staan leerdoelen en afspraken over de
ontwikkeling van ieder kind. De leerkrachten werken niet alleen voor een eigen vaste klas of groep. Ze
helpen alle kinderen bij het leren, geven gerichte instructies en persoonlijke begeleiding.
Welke lestijden heeft ‘Onderwijs + Jij’ op Het Palet?
De school is straks (nadat we daarvoor toestemming hebben gekregen) geopend van 07.00 tot 18.30 uur.
De school- en vakantietijden zijn dan ook flexibel.
Een kind kan bijvoorbeeld een uur later beginnen en eindigen. Het is ook mogelijk om vakantie op te nemen
buiten de vaste schoolvakanties. Dit gebeurt allemaal in goed overleg met de ouders.
Het onderwijsdeel blijft dan gratis, het opvangdeel zal voorlopig nog betaald moeten worden aan de
organisaties van voor-, tussen- en naschoolse opvang.
Hebben kinderen voldoende contact met leeftijdgenoten (gezien de ruimere openingstijden, flexibele
lestijden en zelfstandig werken bij de nieuwe school)?
Absoluut! Misschien wel meer dan op een ‘gewone school’. Omdat kinderen bepaalde taken via de handige
iPad aanleren, blijft meer tijd over voor ontmoeting.
Daarnaast leren de leerlingen veel meer dan voorheen de vaardigheden van de 21e eeuw. Leren
ze samenwerken, leiding geven, communiceren, probleemoplossend denken, sociale en culturele
vaardigheden, e.d.
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Werken met iPad en apps

Krijgen kinderen een iPad op de nieuwe school?
Gedeeltelijk! Alle leerlingen van Het Palet werken vanaf groep 2 op een eigen iPad.
Met de ouders van de leerlingen sluiten we een huurkoop contract af van drie jaar. De iPad/Chromebook
gaat elke dag van het jaar (dus ook in alle schoolvakanties) mee naar huis.
De school blijft de eerste drie jaar eigenaar van de iPad.
De school is verantwoordelijk voor de aanschaf van onderwijsapps, licenties en het beheer
Werken leerlingen de hele dag met de iPad?
Absoluut niet. De kinderen knutselen, tekenen, werken samen aan een kunstwerk, spelen buiten, maken
muziek enzovoort. De iPad en de apps zijn geen doel op zich. Ze helpen kinderen bij het leren. Leerlingen
kunnen de iPad gebruiken voor het vinden van informatie, de apps vergroten hun kennis. Het leren wordt
leuker, interessanter en gaat vaak sneller.
Wat zijn de voordelen van werken met een iPad?
iPads/Chromebooks vervangen de bestaande computers op school. Ieder kind krijgt vanaf groep 2 een
eigen iPad en mag deze mee naar huis nemen. Ouders kunnen dus precies zien wat hun kind op school
doet. De iPad biedt veel meer mogelijkheden dan bestaande methodeboeken en instructies. Zo kunnen
kinderen echt op maat leren. Bovendien is het eenvoudiger om de ontwikkeling van kinderen te volgen.
Een kind dat snel leert, krijgt meer uitdaging. Een kind dat meer tijd nodig heeft, ontvangt meer begeleiding
en instructies op maat. We merken dat veel (jonge) kinderen al vertrouwd zijn met de iPad. Ze leren
spelenderwijs nieuwe vaardigheden.
Wat zijn onderwijsapps?
App is de afkorting van ‘applicatie’. Dit zijn kleine programma’s die op een telefoon of iPad geïnstalleerd
kunnen worden. Er bestaan al veel mooie en interessante apps voor het onderwijs. Bijvoorbeeld om tafels
te leren of om te leren over de natuur of topografie. Hierbij zien kinderen ook echte beelden op hun iPad. Dit
maakt het leren leuk en interessant en sluit beter aan bij verschillende manieren van leren.
Komen de kinderen nog wel buiten?
Kinderen komen gewoon buiten en zitten zeker niet de hele dag achter hun iPad. Er is juist veel ruimte voor
ontmoeting, samenwerken en samen spelen. De iPad is een hulpmiddel bij het leren, geen doel op zich.
Betrokkenheid van ouders en medewerkers
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Betrokkenheid van ouders en medewerkers

Welke rol speelt de medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad speelt een belangrijke rol. Ze vertegenwoordigt ouders en leerkrachten. De
directie van Het Palet bespreekt alle belangrijke veranderingen met de medezeggenschapsraad. Pas nadat
de medezeggenschapsraad positief heeft geadviseerd of heeft ingestemd met voorstellen, worden ze
ingevoerd.
Zijn medewerkers betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe school?
Zeker! Alle leerkrachten zijn vrijwel dagelijks bezig met de nieuwe ontwikkelingen.
Er is een ‘ontwikkelteam’ gestart, met alle leerkrachten, onderwijsassistenten, directie en een projectleider.
Dit team is druk bezig met de voorbereiding van het lesaanbod op de nieuwe school.
Waar kan ik terecht met mijn vragen en waar vind ik meer informatie?
De nieuwe website geeft u veel informatie over ‘Onderwijs + Jij’ en Het Palet
Uiteraard kunt u ons voor informatie over Het Palet bellen en/of mailen.
o.b.s. Het Palet
Johan Jongkindstraat 26
1318 LW Almere
036 – 53 53 033
info@palet.asg.nl
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directie@palet.asg.nl
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