Schooljaar 2020-2021

Actuele plannen, feiten, protocollen als jaarlijkse aanvulling op de Infogids.
De Infogids bevat voor ouders en leerlingen informa4e over de werkwijze van de
school.
Daarnaast zijn er per schooljaar geactualiseerde onderdelen die hierna gemeld worden.
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A.

Jaarrooster en urenberekening Schooljaar 2020 - 2021
van

tot

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

10-aug

14-aug

zomervakan4e

zomervakan4e

zomervakan4e

zomervakan4e

zomervakan4e

17-aug

21-aug

Studiedag 1

Start schooljaar

24-aug

28-aug

31-aug

4-sep

7-sep

11-sep

14-sep

18-sep

21-sep

25-sep

28-sep

1-okt

5-okt

9-okt

Schoolfotograaf

Studiedag 2

12-okt

16-okt

herfstvakan4e

herfstvakan4e

19-okt

23-okt

22-okt

30-okt

2-nov

6-nov

9-nov

13-nov

16-nov

20-nov

23-nov

27-nov

30-nov

4-dec

7-dec

11-dec

14-dec

18-dec

21-dec

25-dec

kerstvakan4e

kerstvakan4e

kerstvakan4e

kerstvakan4e

kerstvakan4e

28-dec

1-jan

kerstvakan4e

kerstvakan4e

kerstvakan4e

kerstvakan4e

kerstvakan4e

4-jan

8-jan

11-jan

15-jan

Cito M-toetsen

Cito M-toetsen

Cito M-toetsen

Cito M-toetsen

Cito M-toetsen

herfstvakan4e

herfstvakan4e

herfstvakan4e

Viering Sinterklaas

Viering Kerst

Studiedag 3

18-jan

22-jan

25-jan

29-jan

1-feb

5-feb

8-feb

12-feb

15-feb

19-feb

22-feb

26-feb

Cito M-toetsen

Cito M-toetsen

Cito M-toetsen

Cito M-toetsen

Cito M-toetsen

voorjaarsvakan4e

voorjaarsvakan4e

voorjaars
vakan4e

voorjaars
vakan4e

voorjaars
vakan4e

Jaarrooster en urenberekening Schooljaar 2020 – 2021 - vervolg

van

tot

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1-mrt

5-mrt

Studiedag 4

8-mrt

12-mrt

15-mrt

19-mrt

22-mrt

26-mrt

29-mrt

2-apr

5-apr

9-apr

12-apr

16-apr

19-apr

23-apr

Eindtoets
Route 8

26-apr

30-apr

meivakan4e

3-mei

7-mei

meivakan4e

10-mei

14-mei

17-mei

21-mei

24-mei

28-mei

31-mei

4-jun

7-jun

11-jun

14-jun

18-jun

Cito E-toetsen

Cito E-toetsen

21-jun

25-jun

Cito E-toetsen

Cito E-toetsen

28-jun

2-jul

5-jul

9-jul

12-jul

16-jul

Eerste week

zomervakan4e

zomervakan4e

zomervakan4e

zomervakan4e

16-aug

20-aug

Laatste week

zomervakan4e

zomervakan4e

zomervakan4e

zomervakan4e

23-aug

27-aug

1e schooldag

nieuwe schooljaar

Goede Vrijdag
2e Paasdag
Eindtoets
Route 8

Eindtoets
Route 8

Schoolkamp
groep 8

Schoolkamp
groep 8

Schoolkamp groep 8

koningsdag

meivakan4e

meivakan4e

meivakan4e

meivakan4e

meivakan4e

meivakan4e

meivakan4e

Op4e Suikerfeest

Hemelvaart

vrij

Cito E-toetsen

Cito E-toetsen

Cito E-toetsen

Cito E-toetsen

Cito E-toetsen

Cito E-toetsen

2e Pinksterdag

Op4e
Schoolreizen

Studiedag 5

Vastgestelde urenberekening schooljaar 2020 -2021

Berekening lesuren schooljaar 2020-2021
Naam school:

o.b.s. het Palet

Groep(en):

1-8

maandag

5,00

lesuren

dinsdag

5,00

lesuren

woensdag

5,00

lesuren

donderdag

5,00

lesuren

vrijdag

5,00

lesuren

per week

25,00

weken

52

per jaar

1300,00

bijtelling

5

VakanWes

eerste dag

laatste
dag

herfstvakanWe

12-10-20

16-10-20

25,00

kerstvakanWe

21-12-20

01-01-21

50,00

voorjaarsvakanWe

22-02-21

26-02-21

25,00

Goede vrijdag en Pasen

02-04-21

05-04-21

10,00

meivakanWe

26-04-21

07-05-21

50,00

hemelvaartsdag +

13-05-21

14-05-21

10,00

2e pinksterdag

24-05-21

zomervakanWe

12-07-21

Totaal

1305,00

5,00
20-08-21

150,00
Totaal

325,00

Subtotaal

980,00

980

Lesvrije dag

datum

lesuren

studiedag 1

17-08-20

5,00

studiedag 2

09-10-20

5,00

studiedag 3

18-12-20

5,00

lesuren

beschikbaa
r

studiedag 4

01-03-21

5,00

studiedag 5

09-07-21

5,00

Suikerfeest

12-05-21

5,00

Totaal

30,00

lesuren

Subtotaal

950,00

lesuren

Verplicht (cohort)

940,00

lesuren

10,00

lesuren

Marge

B.

Ouderraad en de vrijwillige ouderbijdrage

Over de ouderraad (OR)
De Ouderraad (OR) van o.b.s. het Palet bestaat uit een enthousiaste groep ouders die het
Palet-team (leerkrachten) ondersteunt bij de organisa4e van ac4viteiten buiten het
lesprogramma om, met als doel een posi4eve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de
school en het openbare karakter ervan. De jaarlijks terugkerende ac4viteiten van de OR
bestaan uit: het mede organiseren van het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Schoolfotograaf,
Avondvierdaagse, Sportdag, Koningsspelen etc.
Wie zi_en er in de OR?
De Ouderraad bestaat momenteel uit onderstaande leden.
• Randolph Peternella
Voorzi&er
• Sandra Fong
Penningmeester
• Suzanne van Veen
• Anja Vernes
• Sharida Abudin

vader van Ty uit groep 1 en Nubia uit groep 6
moeder van Zhena uit groep 6
moeder van Chase uit groep 2 en Jack uit groep 4
moeder van Emily uit groep 5
moeder van Shefayah uit groep 4

Contactpersoon naar het team van onderwijsgevenden is Kim Bennewitz, adjunct-directeur
van het Palet
Zelf OR-lid worden?
Heb je interesse om zelf ook lid van de Ouderraad te worden? Dan ben je van harte welkom!
Je kunt daarvoor contact opnemen met één van de OR-leden of een email sturen naar
ouderraad@palet.asg.nl. Kennismaking met de overige leden vindt dan plaats 4jdens de
eerstvolgende OR-vergadering. Na aﬂoop kun je vervolgens zelf aangeven of je lid wilt
worden.
OR-vergaderingen en ﬁnanciën
De Ouderraad komt ongeveer acht keer per schooljaar bijeen en bespreekt dan de
ac4viteiten die op de rol staan. Dit gebeurt meestal in de avonduren tussen 19:00 en 21:00
uur.
De ac4viteiten en ﬁnanciële bijdragen vanuit de Ouderraad (OR) worden betaald uit de
vrijwillige ouderbijdrage, die door de penningmeester van de OR wordt beheerd. In
september 2018 zal de OR-verantwoording aﬂeggen over de ac4viteiten die wij in het
afgelopen schooljaar hebben georganiseerd en de besteding van het budget. Als het
(ﬁnancieel) jaarverslag klaar is, zal dit ter inzage worden gelegd voor alle ouders.
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2020/2021 blijd € 25,-- per kind. Wij
verzoeken u deze ouderbijdrage over te maken op IBAN rekeningnummer NL75 INGB
0008373844, t.n.v. Ouderraad Het Palet te Almere, onder vermelding van de naam van uw
kind + de groep van uw kind + ouderbijdrage schooljaar 2020-2021.

C.

Schoolreis of Schoolkamp

Leerlingen van de groepen 1 t/m 7 gaan één dag in het jaar op schoolreis. De schoolreisbestemmingen hebben al4jd een educa4ef karakter. Tegelijker4jd zorgen we er ook voor dat
er 4jdens het schoolreisje bij zo’n educa4eve bestemming ook voldoende gelegenheid is
voor avontuurlijke en bij de leeiijd passende sport en spel ac4viteiten zijn.
De vrijwillige bijdrage voor het schoolreisje blijd ook voor volgend jaar € 30,-- per kind.
Leerlingen van groep 8 gaan tegen het einde van het schooljaar als afslui4ng van de
basisschoolperiode, drie dagen op schoolkamp. Onder leiding van eigen leraren en externe
deskundige assistenten wordt het schoolkamp met veel sport- en spelac4viteiten ingevuld.
De vrijwillige bijdrage voor het schoolkamp is vastgesteld op € 100,-- per kind.
Wij verzoeken u de bijdrage voor schoolreis of schoolkamp over te maken op IBAN
rekeningnummer NL08 INGB 0000 7504 62, t.n.v. ASG inzake Het Palet te Almere, onder
vermelding van de naam van uw kind + de groep van uw kind + schoolreis/schoolkamp
schooljaar 2020-2021.
Mocht het las4g zijn om bedragen in één keer te betalen, is er al4jd de mogelijkheid tot
gespreid betalen.
Ook in het geval er door bijzondere omstandigheden betalingsproblemen zijn, zoeken we
samen naar een oplossing.
Maak in een voorkomend geval a.u.b. een afspraak met één van de direc4eleden, Kim
Bennewitz of Hans van Alphen.

D.

iPad of Chromebook

Op het Palet werkt iedere leerling vanaf groep 2 met een eigen iPad (groepen 2 t/m 4) of een
Chromebook (groepen 5 t/m 8).
De leerlingen gebruiken de iPad of Chromebook ook thuis en nemen dus iedere dag, ieder
weekend en iedere vakan4e het apparaat mee naar huis. Daar kunnen ze gebruik maken van
alle educa4eve pakkeken die school voor de iPad/Chromebook heei aangeschai en in
beheer heei.
Als ouders er voor kiezen hun kind thuis met de iPad/Chromebook te laten werken, wordt
het apparaat gezamenlijk aangeschai. Ouders en school ﬁnancieren dit samen.

School ﬁnanciert daarbij uit de gewone onderwijsmiddelen alle apps, en koopt ieder jaar
voor iedere leerling alle nodige licen4es van web-based onderwijsprogramma’s die nodig zijn
voor het dagelijks onderwijs.
Voor het school- en thuisgebruik van de iPad betalen ouders gedurende 3 jaar € 6,00 per
maand (€ 7,50 per maand incl. verzekering)
Voor het school- en thuisgebruik van een Chromebook betalen ouders gedurende 3 jaar
€ 5,00 per maand (€ 6,50 per maand incl. verzekering)
Wij adviseren ouders dit via een periodieke overboeking te doen.
De bijdrage voor iPad of Chromebook kan voldaan worden door het maandelijks bedrag
over te maken op IBAN rekeningnummer NL08 INGB 0000 7504 62, t.n.v. ASG inzake Het
Palet te Almere, onder vermelding van de naam van uw kind + de groep van uw kind +
iPad/Chromebook
Na aﬂoop van de 36 maanden betaling van € 6,00 per maand wordt de iPad voor € 1,00
volledig eigendom van de ouder.
Na aﬂoop van de 36 maanden betaling van € 5,00 per maand wordt de Chromebook voor
€ 1,00 volledig eigendom van de ouder.
Het is natuurlijk ook mogelijk de iPad of Chromebook in één keer te betalen.
De afspraken behorende bij wederzijdse verplich4ngen ten aanzien van het school en
thuisgebruik van de iPad of Chromebook zijn in een gebruikersovereenkomst opgenomen.
School en ouders zijn na ondertekening gehouden aan de vastgelegde afspraken.

E.

Resultaten van de eindtoets 2019-2020 en doorstroom naar
Voortgezet Onderwijs

Alle leerlingen van alle basisscholen in Nederland moeten normaliter aan het einde van hun
basisschool een onanankelijke, objec4eve eindtoets maken. Het doel van zo’n eindtoets is
tweeledig: voorspellend en niveaubepalend.
1. Voorspellend - De standaardscore van een leerling geei aan hoe een leerling het naar
verwach4ng in de verschillende niveaus van voortgezet onderwijs zal doen.
2. Niveaubepalend - Het resultaat van een leerling geei aan welk niveau de leerling heei
ten aanzien van de vastgestelde niveaus voor rekenen, taal, (begrijpend)lezen.
Sinds 2017 is er in samenspraak met het bestuur voor gekozen dat de leerlingen van het
Palet de eindtoets Route-8 maken. De digitale, adap4eve eindtoets die landelijk is
goedgekeurd als Eindtoets en het beste aansluit bij het onderwijs op het Palet.
Let op! Aan het einde van schooljaar 2019-2020 is er als gevolg van de Corona-crisis op
ministeriële aanwijzing géén landelijke toets afgenomen. Onderstaande resultaten betreﬀen
dus het daaraan voorafgaande schooljaar.

Taal
Leesvaardigheid
Taalverzorging
Woordenschat
Begrippenlijst
Luistervaardigheid
Taal totaal

2018-2019
Landelijk
gemiddelde
204
203
203
204
204
204

2018-2019
Groep 8
het Palet
202
182
213
200
211
202

Rekenen
Getallen
Verhoudingen
Meten & meetkunde
Verbanden
Rekenen totaal
Totaalscore ’18-’19

204
203
204
204
204
204

224
224
208
211
218
209,2

Uitstroom naar voortgezet onderwijs aan het einde van schooljaar 2019-2020
De adviezen van leraren en direc4e van het Palet worden gekoppeld aan de resultaten van
het leerlingvolgsysteem. Samen vormen ze het uiteindelijk schooladvies voor het voortgezet
onderwijs. De leerlingen van het Palet zijn uitgestroomd naar:
Pro
BBL/KBL/TL
TL
TL/Havo
Havo
Havo/Vwo
Vwo

2 leerlingen
10 leerlingen
3 leerlingen
1 leerling
6 leerlingen
1 leerling
1 leerling

F.

Veiligheidsplan, inclusief diverse veiligheidsprotocollen, namen van de
vertrouwenspersonen en klachtenregeling

Onderwijsinstellingen moeten veiligheidsbeleid voeren. Het veiligheidsbeleid voor het Palet
is uitgewerkt in een veiligheidsplan.
In ons veiligheidsplan leest u o.a. over de afspraken met betrekking tot:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

coördina4e veiligheid
schoolregels, verzuimbeleid, (on)gewenst gedrag, contactpersonen,
klachtencommissie
protocollen melding agressie en/of geweld
gedragscode voorkoming (online)pesten
bedrijfshulpverlening
medisch handelen en medicijngebruik op school
incidentenregistra4e
protocol melden huiselijk geweld en kindermishandeling

Het volledige veiligheidsplan staat onder een eigen link op de website.

G.

Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacy op school gaat over gegevensbescherming van leerlingen, hun ouders en
medewerkers.
Onderstaand de 5 vuistregels zoals wij die hanteren om verantwoord om te gaan met de
belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe wetgeving omtrent privacy en
gegevensbescherming.
1. Doel en doelbinding
We stellen bij de verwerking van persoonsgegevens vooraf het doel vast waarbij de
persoonsgegevens alleen gebruikt worden bij het vooraf vastgestelde doel.
Bijv.:
a. Het verzamelen van naam-adres en woonplaats-gegevens van de leerling en zijn
ouders uit groep 2 voor de oproep van de GGD betreﬀende controle op groei en
ontwikkeling door de GGD.
b. Het verzamelen in het leerling-dossier van toets-resultaten om tot een goed
advies voor een vorm het voortgezet onderwijs te komen
2. Grondslag
We bekijken telkens of er minimaal een wekelijke grondslag is voor de verwerking
a. Is er toestemming van de ouders (foto’s, ﬁlmpjes, e.d.)
b. De gegevens zijn nodig voor de uitvoering van een overeenkomst (stageopdracht leraar in opleiding)
c. Het verwerken van de gegevens is wekelijk verplicht (leerling-administra4e)
d. Er is een gerechtvaardigd belang dat ik kan uitleggen aan de ouders van de
leerlingen (uitwisseling met externe hulpinstan4es zoals Jeugd Gezondheids Zorg
of Passend Onderwijs)
3. DataminimalisaWe
We gebruiken zo min mogelijk gegevens en bekijken of er ook met anonieme
gegevens gewerkt kan worden (schoolfotograaf)
We bewaren de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.
4. TransparanWe
Hebben we de ouders vooraf helder geïnformeerd over het doel van de
gegevensverwerking. Leggen we goed uit welke gegevens worden gebruikt en met
wie ze worden gedeeld?
5. Data-integriteit
Kloppen de persoonsgegevens die we op school gebruiken nog steeds? Zijn de
gegevens op het juiste moment, op de juist plaats en voor de juiste mensen
beschikbaar? Hebben we de juiste gegevens van ouders ontvangen en onjuiste
gegevens gecorrigeerd of verwijderd?
Medewerking van alle betrokkenen bij al deze punten is telkens van belang om de privacy
van onze leerlingen, de ouders en medewerkers zo goed mogelijk te kunnen beschermen.
Het is een ieders verantwoordelijkheid om uiterst zorgvuldig met bovenstaande 5 vuistregels
om te gaan.

