Informatiegids voor ouders
Schooljaar 2020-2021

Beatrixlaan 3A, 6006 AH Weert, 0495-230200

Informatiegids 2020-2021

Weert, 6 juli 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),
SBO Het Palet heeft de info aan ouders in tweeën gesplitst. Namelijk:



een schoolgids die als digitaal document altijd actueel gehouden wordt op onze
site www.sbo-palet.nl
een informatiegids met vooral praktische informatie over onze school. Deze
informatiegids geeft u antwoord op vragen als welke leerkracht, welke dag, welk
project of buitenschoolse activiteit e.d. En u kunt lezen wat het vakantierooster is
en welke studiedagen er zijn.

De actuele informatie ontvangt u gedurende het schooljaar via het ouderportaal.
Bent u nog niet aangemeld, vraag dit dan even de groepsleerkracht van uw
zoon/dochter, zodat wij u via uw e-mailadres kunnen koppelen.
Via het ouderportaal ontvangt u berichten en informatie over activiteiten op school- of
groepsniveau.
Mocht u na het lezen van de informatiegids of bestudering van de schoolgids iets
missen, dan horen wij dat graag van u. Suggesties ter verbetering, voorstellen van
zaken die u mist e.d., zijn van harte welkom. Wij kunnen daar bij de nieuwe editie
rekening mee houden en op die manier proberen de informatie nog completer te
maken.
Namens het team van SBO Het Palet te Weert,
Martien van Litsenburg,
Directeur SBO Het Palet.
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Onze schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 u
08.30 u
08.30 u
08.30 u
08.30 u

–
–

15.00 u
15.00 u
12.30 u
15.00 u
12.00 u

Pauzes:

onderbouw:
10:00 – 10:15 en 11:45-12:15
midden- en bovenbouw: 10:15 – 10:30 en 12:15-12:45
Is uw kind ziek, geef dat vóór half negen door:
o Telefonisch 0495 230 200
o Via ouderportaal met de aparte knop ziekmeldingen.
Zonder afmelding zijn we niet alleen ongerust, maar is er ook sprake van ongeoorloofd
schoolverzuim.
We zijn zeker een kwartier voor aanvang en nog tenminste een uur na schooltijd
bereikbaar.
Bij de administratie / op onze website www.sbo-palet.nl zijn verlofformulieren te verkrijgen
om bijzonder verlof aan te vragen.

Overblijven.
Alle leerlingen blijven over. U dient uw kind eigen eten en drinken mee geven Voor de kleine
pauze fruit of een koek en voor de middagpauze een boterham. (drinken bij voorkeur in een
deugdelijke beker!); Priklimonade en energydranken zijn niet toegestaan.
Om een afvalberg op school te voorkomen, is het de bedoeling dat de kinderen die een
drinkpakje meekrijgen, dit lege drinkpakje in hun broodtrommel mee terug naar huis nemen!

Ons vakantierooster
Alle Meerderweert scholen hebben dezelfde basisplanning, maar
er zijn mogelijk verschillen. Elke school bepaalt haar eigen
studiedagen (aantal en datum). Verder zit er met de “niet
Weerter scholen” verschil in het aantal Kermisdagen in het najaar.
Wij verzoeken u bij de planning van vakantie rekening te houden
met ons vakantieoverzicht. Leg het dus naast dat van andere
schoolgaande kinderen of studenten om de verschillen in de gaten te houden.
Aangezien de Widdonckschool, de Maaskei en Het Palet onder andere besturen vallen, zijn er
verschillen bij dagen als Kermisdagen, studiedagen e.d.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Paasmaandag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Zomervakantie
Aparte dagen:
Studiedagen

maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober
maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari
maandag 15 februari t/m 19 februari
maandag 5 april
maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei
donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei
maandag 24 mei
vrijdag 26 juli t/m vrijdag 3 september
maandag 24 aug.
dinsdag 25 aug.
maandag 28 september
woensdag 28 oktober

vrijdag 20 november
dinsdag 26 januari
donderdag 25 februari
woensdag 7 april

woensdag 12 mei
vrijdag 25 juni
vrijdag 23 juli
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Op 24 en 25 augustus start iedere leerkracht met alle ouders en uw kind met een
kennismakingsgesprek. Het doel hiervan is om u en uw kind te leren kennen en alle zaken die
belangrijk zijn voor de ontwikkeling van uw kind met elkaar te delen. U ontvangt hiervoor een
uitnodiging.

Ons schoolkamp\introductie.
De 3de schoolweek ( 07 t/m 11 september) staat op onze school in het teken van introductie
en schoolkamp. Elk schooljaar komen een aantal nieuwe leerlingen op onze school. De
groepssamenstelling wisselt van jaar tot jaar. Het is de bedoeling dat leerkrachten en leerlingen
elkaar in het begin van het schooljaar zo goed mogelijk leren kennen.
Onderbouw:
Introductieweek in de week van 07 sept. t/m 11 sept.
Nader informatie over de invulling volgt nog.
Middenbouw:
Schoolkamp op maandag 7 sept. en dinsdag 8 sept.
De kinderen blijven 1 nacht slapen op het kamp.
Het schoolkamp wordt gehouden in Buitencentrum
De Spar te Haelen.
Vervoer met auto’s (ouders/personeel).
Woensdag 9 sept. een uitrustdag en hebben de
kinderen geen school.
Bovenbouw:
Schoolkamp op dinsdag 8 sept. t/m donderdag 10
sept.
Zij zijn dus twee nachten van huis.
Het schoolkamp wordt gehouden in Buitencentrum De Spar te Haelen.
De leerlingen gaan met de fiets naar de kamp-locatie (+ 21 km).
Vrijdag 11 sept. een uitrustdag en hebben de kinderen geen school.

Onze groepsbezetting.
Bouw
Mix 1
Rood

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Blauw
Geel
Mix 2

Nicole
Joyce
Naomi
Mirjam
Angelique

Carla
Joyce
Naomi
Mirjam
Angelique

Nicole
Joyce/Rinie
Naomi
Mirjam
Angelique

Nicole
Riekie
Naomi
Mirjam
Angelique

Carla
Riekie
Naomi
Mirjam
Angelique

Groen
Oranje
Paars
Mix 3

Harm
Marscha
Anita
Dave

Harm
Marscha
Anita
Dave

Harm
Marscha
Anita
Dave

Harm
Marscha
Bas
Dave

Harm
Marscha
Bas
Dave

Lime
Koraal
Oker

Albert
Albert
Albert/Ben
Ben
Ben
Rene
Rene
Rene
Rene
Rene
Karin
Ben
Karin
Karin
Karin
* Mixgroep is een gemixte groep van kinderen van de Maaskei in zowel onderbouw-/middenbouw- als
bovenbouwleeftijd. De leerkrachten zijn afkomstig van de Maaskei. Een intensieve samenwerking wordt
nagestreefd.
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Ons Team
Ons team bestaat uit:
Bente Beckers
Rinie Bosmans
Karin Claessens
Lilian van Eerd
Henk Goertz
Albert Hansen
Anita Hulsbosch
Inge Huijerjans
Rene Hutschemaekers
Marscha Janssen
Naomi van de Laar
Noëlle Lamers
Martien van Litsenburg
Joyce Luijten
Monique van Megen
Leon Packbier
Ellen Peters
Bas Poels
Hanneke Reuten
Kelly Schuren
Miranda Slaats
Riekie Snelders
Ben Sonnemans
Harm Vaas
Miranda Vaes
Neeltje Vlassak
Mirjam Wacanno

ma
Vakleerkracht gymnastiek
Groepsleerkracht
Groepsleerkracht (oker)
Logopediste
Conciërge
Groepsleerkracht - ICT
Groepsleerkracht (paars)
Onderwijsondersteuner/kindcoach
Groepsleerkracht (koraal)
Groepsleerkracht (oranje)
Groepsleerkracht (blauw)
Orthopedagoge
Directeur
Groepsleerkracht (rood)
Leerkracht MB \ BB
Vakleerkracht muziek
Onderwijsassistente
Groepsleerkracht (paars)
MT-lid \ IB-er
IB-er
Administratief medewerker
Groepsleerkracht (rood)
Groepsleerkracht (lime/oker)
Groepsleerkracht (groen)
Ondersteuner Rots en Water
Onderwijsassistente
Groepsleerkracht (geel)
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
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Zwemmen en gymlessen
Komend schooljaar is er 5 keer een zwemactiviteit (Swimm2Play) via school. Het busvervoer
wordt door de Gemeente Weert geregeld. Alle leerlingen hebben 2x per week gymnastiek.
.

1
2
3
4
5
6
7

Maandag (0:50)
Juf Bente
René
Albert/Ben
pauze
Karin/Ben
Anita/Bas
pauze
Marscha
Harm

Dinsdag (0:40)
groepslkracht.

Woensdag (0:50)
groepslkracht
Dave
Anita/Bas

Donderdag (0:40)
Juf Bente
Angelique
Dave

Vrijdag (0:50)
groepslkracht.
Riekie & Mix1
Harm

Naomi

Marscha
Albert/Ben

Nicole/Carla
Riekie/Joyce

René
Karin/Ben

11:30: Mirjam

Angelique
Nicole/Carla
Riekie/Joyce

Mirjam
Naomi

Benodigdheden voor gymles:
 Sportbroek, t-shirt, gymnastiekschoenen en handdoek;
 géén deo-spuitbus, alléén een deo-roller.
Het is aan te bevelen de spullen van een merkteken te voorzien.
Indien uw kind niet mee kan doen met gymnastiek, maak dit vooraf kenbaar aan de
groepsleerkracht.
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Heeft u moeite met…. geef het dan aan.
Heeft u bezwaar tegen plaatsen van foto’s op de school-website waarop uw kind staat? Of bezwaar dat
uw kind op een foto in de nieuwsbrief staat? Geef dat dan even door. Graag schriftelijk; inleveren kan
via de leerkracht. Formeel kunt u dit regelen in het ouderportaal.

Kunst en Cultuur
Wij bieden de kinderen op SBO het Palet dit jaar een aantal nieuwe kunst- en cultuurvormen aan.
Uiteraard moeten wij hierbij binnen ons ( gesubsidieerd ) budget blijven.
Wij hebben bovendien gezocht naar aansluiting bij de diverse thema’s en projecten uit de groepen,
zodat er een koppeling gemaakt wordt met de ontwikkeling in de diverse vak- en vormingsgebieden.
De verdere invulling en concretisering zullen wij via het ouderportaal bekend maken.

(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapraad
Namens de ouders:
Nadia Azerki
Twan Joosten
Namens het personeel:
Naomi van Laar
Harm Vaas
Extra informatie:
De zitting van een Medezeggenschapsraadlid is drie jaar.
De medezeggenschapsraad vergadert zo’n 6 tot 8 keer per jaar.
Bij de vergadering is de directeur gedeeltelijk als advies aanwezig.
U bent altijd van harte welkom; elke vergadering van de medezeggenschapsraad is
openbaar. Tenslotte vertegenwoordigen deze mensen zowel de ouders als het team.
In de medezeggenschapsraad worden schoolse besluiten genomen. De
medezeggenschapsraad heeft instemmings- of adviesrecht volgens het reglement van
de Medezeggenschapsraad..
Ons bestuur Meerderweert kent ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Deze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is de plek waar bovenschoolse
beslissingen op bestuursniveau genomen worden. De Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad heeft instemmings- of adviesrecht volgens het reglement van de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Ouderraad
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Afvaardiging team
Afvaardiging team

Anita Gennar
Nicole Saes
Patricia Michiels
Kelly Bakker
Danielle Beenen
Robby van Distel
Hind Embirik
Danielle Scheffer
Nina de Wit
Patricia Willems
Ben Sonnemans
Monique v. Megen

Ouder
Ouder
Ouder
Ouder
Ouder
Ouder
Ouder
Ouder
Ouder
Ouder
Leerkracht bovenbouw
Leerkracht alle bouwen
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Extra informatie:
Jaarlijks zijn er nieuwe ouders nodig voor de oudervereniging. Indien u interesse heeft om
te participeren in de oudervereniging bent u van harte uitgenodigd. U kunt hiervoor
contact opnemen met de voorzitter.
De oudervereniging vergadert zo’n 6 tot 8 keer per jaar. Bij de vergadering zijn tenminste
twee teamleden aanwezig.

Vrijwillige ouderbijdrage.
Voor het schooljaar 2020 / 2021 geldt als vrijwillige ouderbijdrage: € 25,00.
U ontvangt over enkele weken een brief met het verzoek om de ouderbijdrage over te
maken. Het gironummer van de oudervereniging is: 4044989 t.n.v. Oudervereniging Het
Palet.
U kunt de ouderbijdrage ook bij de leerkracht van uw kind of de administratie betalen.
Uw vrijwillige bijdrage is van essentieel belang om onze keuzes voor buitenschoolse
activiteiten, maar ook de vieringen voor de kinderen waar te maken. Zonder uw
bijdrage lukt onze cultuurkalender (met buitenschoolse activiteiten) simpelweg niet en
de overheid geeft de scholen ook geen geld voor kinderboekenweek, sinterklaas, kerst,
schoolreis of sportdag.
Indien ouders kiezen om de vrijwillige ouderbijdrage niet te betalen, wordt er niet
deelgenomen aan schoolreis of bovenbouwdagen. Zeker voor de schoolreis geldt dat
deze uit de ouderbijdrage wordt voldaan. U hoeft voor de schoolreis niet apart de beurs
te trekken.
Ouders die moeite hebben met het betalen, kunnen ondersteund worden. Te denken
valt aan een betalingsregeling in termijnen. Maar we kunnen ook samen bekijken of er
mogelijkheden zijn via gemeentelijke regelingen.

De belangrijkste adressen en telefoonnummers






Meerderweert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert
o Correspondentieadres: Postbus 520, 6000 AM Weert
Bezoekadres: Beatrixlaan 1, 6006 AH Weert
Telefoon [0495] 75 02 50
E-mail: BMT@meerderweert.nl
Inspectie van het onderwijs
o E-mail: info@owinsp.nl \ www.onderwijsinspectie.nl.
o vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis).
o klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of
fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).
o Mw. A.M.W. Reemers is de contactinspecteur van Meerderweert
Busvervoer
Indien bussen herhaaldelijk te laat komen, kunt u zich wenden tot het vervoersbedrijf maar
ook contact opnemen met de gemeente, afdeling leerlingenvervoer.
o Weert\Nederweert:
0478 532 212 (Geerets \ De Leeuw)
o Budel\Maarheeze;
077 397 88 70 (Munckhof \ Van der Wijst)
o Koalder:
0475 451 701

Klachtenregeling

.

Gaat er in uw ogen iets mis op school, bijvoorbeeld in de communicatie, dan kunt u altijd
klagen of een klacht indienen. De meest gebruikelijke volgorde is om het probleem eerst intern,
daarna extern en desnoods landelijk aan te kaarten. Voor sommige zaken kunt u ook terecht
bij de onderwijsinspectie.
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Heeft u algemene vragen over de klachtenregeling, neem dan contact op met de directeur
van de school. De volledige klachtenregeling ligt voor u op school ter inzage. U kunt daar de
gehele regeling op uw gemak doorlezen.
 Contactpersonen op onze school zijn:
o Mevr. N. Lamers, orthopedagoog,
Bereikbaar via school en in bijzondere omstandigheden: (privé: 0475-532355).
o Dhr. B. Sonnemans, groepsleerkracht,
Bereikbaar via school en in bijzondere omstandigheden: (privé 0495-625735).
 De externe vertrouwenspersoon voor alle scholen van Meerderweert is:
o Dhr. Tim Jaspers, p/a Vogelsbleek 10, 6001 BE Weert, telefoon 088-1191608 (werk).
 Het bestuur is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van de katholieke
besturenbond (VBKO):
o Klachtencommissie Katholiek onderwijs,
o Postbus 82324, 2508 EH Den Haag,
o Telefoon 070-3925508 (kantooruren).
 Binnen de Inspectie van het Onderwijs is een aantal inspecteurs aangewezen als
vertrouwensinspecteur.
o Deze vertrouwensinspecteurs hebben een adviserende en ondersteunende taak
bij klachten rond seksueel misbruik en seksuele intimidatie.
o Ieder bevoegd gezag van een school of instelling is wettelijk verplicht bij een
vermoeden van seksueel misbruik contact op te nemen met de
vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur heeft geheimhoudingsplicht bij
klachten over seksueel misbruik.
o Vertrouwensinspecteurs zijn op werkdagen altijd bereikbaar om in ernstige
gevallen onmiddellijk advies te kunnen geven.
Centraal telefoonnummer: 0900-1113111 (kantooruren).

Het team van SBO het Palet wenst u een fijne zomervakantie toe.
Op maandag 24 en dinsdag 25 augustus starten
we met de kennismakingsgesprekken
en alle kinderen zien we graag samen op

woensdag 26 augustus om 8:30

om met uw zoon of dochter aan het nieuwe schooljaar te beginnen.
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