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Schoolgids OBS Het Palet

Ook op de website
Openbare Basisschool Het Palet in Hattem
2018-2019

Voorwoord
Voor u ligt een deel van de schoolgids van openbare basisschool “Het Palet”.
In dit deel treft u vooral de praktische informatie aan die u nodig heeft.
Op de site van de school kunt u binnenkort de volledige schoolgids vinden.
In de volledige gids maakt u als ouder of verzorger kennis met de manier van werken op “Het Palet”.
Hierin leggen we uit wat u mag verwachten als uw kind leerling is of wordt van onze school.
We hopen dat u de schoolgids van Het Palet met plezier zult lezen. Als u vragen, opmerkingen of
suggesties hebt, laat het ons weten!
Namens het hele team,
Directieteam OBS “Het Palet”
De directie te bereiken op telefoonnummer 038- 4441924 (school) of via de mail:
E.bredewoud@ooz.nl en C.wencker@ooz.nl
In noodgevallen is Conny te bereiken op: 06 12237397
Openbare basisschool “Het Palet”
Dorpsweg 33
8051 XS Hattem
038 – 4441924
www.hetpalethattem.nl
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Groepsbezetting van “Het Palet” 2018-2019
Groep 0/1
Instroom

Ina Baltes
Joanneke Elbrecht

Groep 1A/2A

Alice Eekma
Joanneke Elbrecht

Groep 1B/2B

Gera Meijer
Joanneke Elbrecht

Groep 3A

Monique Kasperink
JoAnn Beumer

Groep 3B

Lindy Wink
Gerrie van Leusen

Groep 4A

Anneke van Willigen
Jolanda Borst

Groep 4B

Jose Bijker
Mark Bruins

Groep 5A

Anita Gerardu
Ivan Schipper

Groep 6A

Lisa van Brummelen
Sefa Kefali (WPO)

Groep 6B

Clarissa Landman
Marit van Wijk (LIO)

Groep 7A

Lammy Hobbeling
Ivan Schipper

Groep 8A

Arno de Boer

Groep 8B

Jessica Deuzeman

Zorg

Annet Hebels
Wilma Peijster

Intern begeleiders

Groepen 1 en 2 Alice Eekma
Groepen 3 t/m 8 Imre Offenberg

Didactisch coach

Evelyn Bredewoud
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(Vervolg groepsbezetting van “Het Palet” 2018-2019)
Vakleerkracht
Gymnastiek

Jesse Terpstra
Marijke Tip

Conciërge

Wilfred Kollumer

Administratie

Diana van Dam

Directie

Evelyn Bredewoud (vervanging Mirjan Vukkink) ma t/m vrij
Conny Wencker (directeur openbaar onderwijs Hattem) di en woe

De schooltijden
De groepen 1 tot en met 4:
Ma
8.30 - 14.30 uur
Di
8.30 - 14.30 uur
Wo
8.30 - 12.15 uur
Do
8.30 - 14.30 uur
Vr
8.30 - 12.15 uur
De groepen 5 tot en met 8:
Ma
8.30 - 14.30 uur
Di
8.30 - 14.30 uur
Wo
8.30 - 12.15 uur
Do
8.30 - 14.30 uur
Vr
8.30 - 14.30 uur
Om half negen beginnen de lessen en daarom wordt er drie minuten voor deze aanvangstijd gebeld.
De leerlingen mogen naar binnen na toestemming van de leerkrachten.
De leerlingen van groep 1 en 2 mogen vanaf tien minuten voor schooltijd, ’s morgens, door hun
ouders of verzorgers in het klaslokaal worden gebracht. Na de voorjaarsvakantie wordt groep 2 tot
aan de klas gebracht.
Voor het koel bewaren van het eten en drinken zijn koelkasten aanwezig.

De vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede Vrijdag :
Tweede paasdag:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Tweede Pinksterdag:
Zomervakantie:

ma 22 okt. t/m vr 26 okt. 2018
ma 24 dec. 2017 t/m vr 4 jan. 2019
ma 18 febr. t/m vr 22 febr. 2019
vr 19 april 2019
ma 22 april 2019
vr 19 april t/m 3 mei 2019
do 30 mei en 31 mei 2019
ma 10 juni 2019
ma 15 juli t/m 23 augustus 2019
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(Vervolg de vakanties en vrije dagen)
Hattem valt als enige Gelderse stad onder Regio Noord.
Extra vrij: (betreft studiedagen)
vr 15 febr.
Via de nieuwsbrief brengen wij u zo tijdig mogelijk op de hoogte van eventuele veranderingen.
De dagen worden ook opgenomen in de digitale agenda op de website.
Hier vindt u ook de data voor de spreekavonden, schoolfotograaf etc.

Andere belangrijke data
11 en 13 september

Omgekeerde 10 minutengesprekken (de leerkracht ontvangt
uw informatie)
Sportdag
Openingsfeest
Zakelijke ouderavond OR/MR + Informatieavond groepen.
Afsluiting gouden weken middag/ avond
Crea tentoonstelling
Kledingactie
Scholenmarkt groep 7 en 8
Spreekavonden
Sinterklaasviering
Kerstfeest (musical en eten), (middag en avond)
Crea tentoonstelling
Rapport mee
Spreekavonden
Kledingactie
Crea tentoonstelling
Koningsspelen
Eindcito gr 8
Paasfeest
Avondvierdaagse
Schoolfotograaf
Kamp groep 8
Rapport mee
Spreekavond facultatief
Musical groep 8a en 8b
Wisseldag (naar nieuwe klas)

17 september
21 september
26 september
23 september
19 oktober
1 november
15 november
22 en 27 november
5 december
19 december
8 februari
13 februari
14 en 18 maart
14 maart
12 april
12 april
16 en 17 april
18 april
13 t/m 16 mei
5 juni
17, 18 en 19 juni
19 juni
25 en 27 juni
9 en 10 juli
10 juli

Gym en zwem rooster 2018-2019
Groep

Dag

Tijd

Plaats

Leerkracht

3a

Dinsdag
Donderdag

8:30
13:00

Spoorstraat
Spoorstraat

vakleerkracht
eigen leerkracht

3B

Dinsdag
Donderdag

9:15
12:30

Spoorstraat
Spoorstraat

vakleerkracht
eigen leerkracht
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(Vervolg gym en zwem rooster 2018-2019)
4a

Dinsdag
Donderdag

10:00
14:00

Spoorstraat
Spoorstraat

vakleerkracht
eigen leerkracht, om 14:30 klaar

4b

Dinsdag
Donderdag

10.45
13:30

Spoorstraat
Spoorstraat

vakleerkracht
juf Anneke

5

Dinsdag
13.30
zwembad
zwemleraar
Groep 5 en 6 zwemmen om de week het hele jaar (even weken)
Donderdag
8.30
De Marke
vakleerkracht

6a

Dinsdag
12:15
Spoorstraat
vakleerkracht
Donderdag
12:30
zwembad
zwemleraar
Groep 5 en 6 zwemmen om de week het hele jaar (even weken)

6b

Dinsdag
13:00
Spoorstraat
vakleerkracht
Donderdag
12:30
zwembad
zwemleraar
Groep 5 en 6 zwemmen on de week het hele jaar (oneven weken)

7

Dinsdag
Woensdag

13:45
9.15

Spoorstraat
De Hunze

vakleerkracht
juf Jessica

8a

Maandag
Woensdag

10:00
10:45

De Hunze
De Marke

vakleerkracht
eigen leerkracht

8b

Maandag
Woensdag

11.30
8.30

De Hunze
De Hunze

vakleerkracht
eigen leerkracht

Als de gymles start aan het begin van de ochtend, kunnen de kinderen in principe zelf naar de
betreffende locatie gaan. Er is echter geen toezicht daar door de school op dat moment.
Als de gymles de schooldag afsluit, kunnen de kinderen bij de locatie worden opgehaald, of zij gaan
met de leerkracht mee naar school of gaan zelfstandig naar huis.
Kinderen die les hebben bij “De Marke” en “De Hunze” komen die dag op de fiets naar school.
Nadere informatie volgt op de groepsinformatieavond.

Feestavonden
Zoals u weet heeft Het Palet te maken met een huisvestingsprobleem. Bij de start van het schooljaar
2018-2019 zijn de toneelzaal en de personeelskamer ingericht tot volwaardige leslokalen. U begrijpt
dat het nu niet mogelijk is om de feestavond op deze locatie plaats te laten vinden. We zijn
momenteel in overleg over een alternatieve locatie. Zo gauw dit rond is communiceren we de data
voor de feestavonden in de nieuwsbrief. Tot die tijd zullen we op andere momenten aandacht
schenken aan het presenteren van onze leerlingen. U zult dan uitgenodigd worden bij
eindpresentaties van bijvoorbeeld een thema of een project. We begrijpen dat ook u, net als wij, dit
graag weer structureel in ons programma zien. U mag van ons verwachten dat we daar ons uiterste
best voor zullen doen.
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Fietsenstalling
De school heeft een overdekte stalling op het schoolplein. Boven de ‘vakken’ staat aangegeven voor
welke groepen dat vak bestemd is. Voor de kinderen vanaf groep 5 is er bij het voetbalveld, naast het
rode pad, ruimte om de fiets te stallen. Hier is hekwerk aanwezig om de fietsen veilig te kunnen
plaatsen. Ook de leerkrachten hebben een eigen fietsenstalling, aangegeven met de rode streep.

Gevonden voorwerpen
In de loop van een schooljaar blijven er nogal wat voorwerpen en kledingstukken in de gangen liggen.
We verzamelen alle spulletjes en bewaren dat enige tijd centraal (kleding in de hal van de
achteringang. Sleutels, sieraden en andere kleine voorwerpen in de personeelskamer boven- witte
doos). Na verloop van tijd stallen we alle spullen uit zodat u eens kunt komen kijken. Via de
nieuwsbrief wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Niet opgehaalde kledingstukken gaan naar een
goed doel. Tip: Voorzie de spullen van uw kind zo veel mogelijk van naam.

Verjaardagen
Als uw kind jarig is mag het uiteraard de kinderen van de klas en ook de meesters en de juffen
trakteren. We stellen een gezonde traktatie altijd op prijs. U kunt eventueel van tevoren aan de
leerkracht van uw kind vragen hoeveel leerlingen geen kleur- of zoetstoffen mogen of een speciaal
dieet moeten volgen. Als uw kind een klasgenootje op zijn of haar feestje uitnodigt, wilt u dan de
uitnodiging niet in de klas of op school uitdelen. Het is namelijk steeds weer een teleurstelling voor
de kinderen die weinig gevraagd worden.

Gezonde school
Het Palet heeft de ambitie om in de komende jaren het vignet Gezonde School te behalen. Dit vignet
is een erkenning dat we de gezondheid van onze leerlingen hoog in het vaandel hebben staan. Dit
betekent dat wij structureel werken aan de gezondheid van onze leerlingen. Een Gezonde School
verbetert de gezondheid van leerlingen. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige
schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling
van de kinderen. Dat is belangrijk, want dit draagt allemaal bij aan een gezondere leefstijl, betere
schoolprestatie en minder ziekte of uitval. Verdere informatie over de Gezonde School vindt u op
https://www.gezondeschool.nl.
In het kader van de gezonde school waarderen wij het als uw kind gezonde voeding meeneemt naar
school. Frisdranken en luxe koeken horen daar bijvoorbeeld niet bij. Ook bij de viering van de
verjaardag van uw kind, graag aandacht voor gezonde traktaties. Voorbeelden hiervan vindt u hier,
www.gezondtrakteren.nl. Voorbeeldgedrag van de leerkrachten, ouders en kinderen onderling is
uiteindelijk bepalend voor de gezonde toekomst van de kinderen. Initiatieven om verder invulling te
geven aan de verschillende thema’s zijn vanzelfsprekend van harte welkom.
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Woensdag waterdag
In het kader van de gezonde school is “Woensdag Waterdag”. Op de woensdag stimuleren we
iedereen op school water te drinken (uiteraard mag dit op andere dagen ook!).
De gemeente Hattem stelt voor elke leerling een bidon beschikbaar. Deze zal geregeld mee naar huis
gaan, om gewassen te worden.

Milieu
Ook denken we mee hoe we het milieu minder kunnen belasten. Zo zamelen we oude kleding en
textiel in. Dit zal twee keer per jaar worden opgehaald, te weten op do 1 november en do 14 maart.
Gedurende het gehele jaar is het mogelijk om oude kleding en textiel op school in te leveren.
Ook kapotte elektrische apparaten zijn op onze school in te leveren. Uit de apparaten worden
onderdelen voor hergebruik ingezet.
In alle groepen wordt aandacht besteed aan het scheiden van ons afval.

Buitenschoolse opvang
Om buitenschoolse opvang (BSO) aan te kunnen bieden werkt Het Palet samen met kinderopvang
“Partou”. Het gaat hierbij om voor- en naschoolse opvang.

Naschoolse opvang
Partou kinderopvang: elke dag iets bijzonders!
Partou biedt kinderopvang in een groot deel van Nederland: dagopvang, peuteropvang en
buitenschoolse (naschoolse) opvang. Bij Partou is geen dag hetzelfde!
Eén van onze vestigingen zit in Hattem aan de Dorpsweg 29, hier wordt naschoolse opvang
aangeboden.
Gediplomeerde pedagogisch medewerkers dragen zorg voor de opvang
van de kinderen.
Middels afstemming proberen we voor de kinderen een herkenbare
structuur op te zetten.
Deze locatie is van maandag tot en met vrijdag geopend vanaf einde
schooldag tot 15.30 of 18.30 uur (hier kunt u zelf een keuze in maken).
Alle schoolgaande kinderen van 4 tot en met 13 jaar kunnen hier terecht. De pedagogisch
medewerkers halen de kinderen van school en brengen hen naar de BSO.
Wilt u weten wat de naschoolse opvang voor u persoonlijk gaat kosten, dan kunt u een berekening
maken op www.toeslagen.nl of u kunt contact opnemen met de afdeling planning & plaatsing van
Partou Kinderopvang www.partou.nl Wilt u algemene informatie over de buitenschoolse opvang of
wilt u een vrijblijvende rondleiding, neemt u dan contact op met de vestigingsmanager,
Openbare Basisschool Het Palet, Dorpsweg 33, 8051 XS Hattem, T: 038- 444 1924,
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(Vervolg naschoolse opvang)
Marianne Balster
Kindercentrum Partou
Dorpsweg 29
8051 XS Hattem
Tel: 038-4447400 of 06-52757692
Mailadres: marianne.balster@partou.nl
Tevens hebben we een goed contact met Kinderopvang “Bij Lotte”.

Ziekmelden
Als uw kind door ziekte of door een andere reden niet naar school kan, bent u verplicht dit voor 8.30
uur, telefonisch of persoonlijk, te melden bij de school.
Graag hoort de school de reden van het verzuim, dit in verband met eventueel besmettingsgevaar.

Bezoek aan huisarts, tandarts etc.
Een dergelijk bezoek hoeft u slechts mee te delen aan de groepsleerkracht. De school ziet wel graag
dat u deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd maakt. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Als de
afspraak wel onder schooltijd valt, moet u uw kind van school komen ophalen (en terugbrengen). De
school stuurt geen kinderen alleen naar huis.

Te laat komen
Wij verzoeken u uw kind op tijd naar school te sturen of te brengen, zodat de lessen op tijd kunnen
beginnen. Voor de laatkomers zelf is het niet plezierig om binnen te komen als de les al begonnen is,
maar ook voor de groep is dit storend. Wanneer uw kind te laat komt wegens bezoek aan de dokter
e.d., belt u dan even naar school. U kunt dit natuurlijk ook vooraf melden bij de groepsleerkracht.
Wie te laat komt, wordt hierop aangesproken door de leerkracht. Bij veelvuldig te laat komen volgt
een gesprek met de directie. Indien er geen verbetering optreedt, is de school verplicht de
leerplichtambtenaar in te schakelen.

Verlof
U kunt een verlofaanvraag doen bij de directie van onze school. Voor de regelgeving omtrent het
verlenen van verlof, verwijzen we u naar de uitleg in de uitgebreide schoolgids op de website.
Een aanvraagformulier kunt u vinden op de website.

Ziekte leerkracht
Bij ziekte van één van de leerkrachten wordt alles in het werk gesteld om voor de betrokken
leerkracht een vervanger te krijgen. Dat kan een leerkracht van Het Palet zijn die in deeltijd werkt of
een leerkracht die op een centrale bestuurs-invallijst staat. Mocht er i.v.m. het personeelstekort
geen leerkracht beschikbaar zijn, worden de leerlingen verdeeld over de andere groepen. In uiterste
noodgevallen vragen wij u uw kind thuis op te vangen.
Openbare Basisschool Het Palet, Dorpsweg 33, 8051 XS Hattem, T: 038- 444 1924,
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Nieuwsbrief
We vinden het heel belangrijk dat alle informatie die de school geeft ook bij u terecht komt. Daarom
is de volgende afspraak gemaakt: iedere eerste vrijdag van de maand sturen wij per email een
nieuwsbrief. We maken gebruik van het mailadres dat in ons administratieprogramma parnaSsys
staat. In de nieuwsbrief geven we informatie over activiteiten die op school plaatsvinden of
gevonden hebben. Zo kunt u denken aan feesten, vieringen, ouderactiviteiten, sportevenementen en
andere activiteiten zijn. De nieuwsbrief wordt ook op onze website gezet.

Medezeggenschapsraad (MR)
In de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeelsleden meedenken, meepraten en
meebeslissen over de gang van zaken op school. Over sommige onderwerpen adviseert de MR de
directie en er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via het instemmingsrecht. Deze
rechten zijn in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) vastgelegd.
De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het
onderwijs, het formatieplan en het vaststellen van vakanties en vrije dagen. De vergaderingen zijn
openbaar en bij interesse om een vergadering bij te wonen kan dit kenbaar gemaakt worden bij de
voorzitter.
In de WMS wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de MR
bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en
bevordert gelijke behandeling.
Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over haar werkzaamheden in een
jaarverslag.
Onze MR bestaat uit 6 personen. De personeelsvertegenwoordiging bestaat uit Lisa Heerdink- van
Brummelen (secretaris), Clarissa Landman en Anneke van Willigen. De oudervertegenwoordiging
bestaat uit Iris Bakker (voorzitter), Martine Roseboom en Okyay Orgut.
mr@hetpalethattem.nl

Ouderraad (OR)
Vanuit de OR worden diverse activiteiten georganiseerd. Feestavonden, schoolfeesten, maar ook bij
sinterklaas, Kerst en de avondvierdaagse is de OR betrokken.
De OR bestaat uit negen leden. Zij vergaderen ongeveer zes keer per jaar. Ze zijn nog op zoek naar
ouders die de OR willen versterken (ze zoeken bijv. nog een penningmeester en een secretaris) en
naar ouders die in werkgroepjes willen deelnemen, bijvoorbeeld drinken verzorgen bij de
avondvierdaagse of bij feestavonden.
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(Vervolg Ouderraad)
Voor de bekostiging van de activiteiten vraagt de OR elk jaar een vrijwillige financiële bijdrage. De
ouderbijdrage bedraagt € 20 en wordt geïncasseerd via een machtiging. Jaarlijks vindt er een
jaarvergadering plaats. Dit jaar was dat door ruimtegebrek helaas niet mogelijk. Het jaarverslag plus
financiële verantwoording is in plaats daarvan naar de ouders verstuurd, maar lag ook ter inzage
tijdens de jaarlijkse informatieavond op 26 september.
De kosten van het schoolkamp van groep 8 worden nog bekend gemaakt via de nieuwsbrief.
U kunt de OR-leden aanspreken of u kunt mailen naar or.hetpalet.hattem@gmail.com. Arjen Schutte
is de voorzitter.
Met vriendelijke groet,
Arjen Schutte Tel. 06-29099276

Parnassys
Uw kind staat bij ons ingeschreven in het administratieprogramma Parnassys.
In dit programma houden we ook de administratie rondom de landelijke Cito-toetsen bij.
U heeft hiervoor een code ontvangen, zodat u zelf de vorderingen van uw kind kunt volgen en de
administratie up-to-date kunt houden.

Klachten
Gaan er dingen op school of met uw kind anders dan u graag zou willen, dan verzoeken we u dit
bespreekbaar te maken bij de leerkracht. Mocht dit niet tot tevredenheid verlopen, kunt u zich
wenden tot de directie. Blijft uw klacht bestaan, dan is er een klachtenregeling.
Alle scholen van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio hebben dezelfde klachtenregeling. Deze kunt u
inzien op www.openbaaronderwijszwolle.nl.
Openbare Basisschool Het Palet, Dorpsweg 33, 8051 XS Hattem, T: 038- 444 1924,
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Contactpersonen/ vertrouwenspersoon/
meld- en aangifteplicht
Voor deze onderwerpen verwijzen we u naar de uitgebreide schoolgids op de website. De
contactpersonen van Het Palet zijn: Wilma Peijster en Anita Gerardu.

Schoolmaatschappelijk werk
Arnold Dekker Schoolmaatschappelijk Werk Vérian, tevens kernpartner in het CJG Hattem.

Langs deze weg wil ik me graag aan u voorstellen en kort iets vertellen wat ik voor uw kind en u kan
betekenen. Mijn naam is Arnold Dekker en ik werk al sinds 2006 in Hattem als maatschappelijk
werker. Met ingang van dit schooljaar werk ik ook als schoolmaatschappelijk werker op Het Palet.
Gedurende de jaren dat kinderen op school zitten, kan er in het gezin of omgeving van het kind van
alles gebeuren. Ouders, kinderen en leerkrachten kunnen voor vragen komen te staan waarmee ze
soms geen raad weten, bijvoorbeeld pesten of gepest worden, depressieve gevoelens, problemen op
school of in de thuissituatie, opvoedingsvragen, het overlijden van een dierbare in het gezin of
familie, (dreigende) echtscheiding, de vorming van een nieuw gezin na echtscheiding, ontwikkelingsen gedragsproblemen etc.. Het Schoolmaatschappelijk Werk biedt lichte vormen van psychosociale
hulp, advies en ondersteuning aan ouders en kinderen waar deze aanvullend is op de ondersteuning
en zorg die de scholen zelf kunnen bieden. De optimale ontwikkeling van het kind staat daarbij altijd
centraal. Het Schoolmaatschappelijk Werk kan teamleden van scholen ondersteunen door specifieke
kennis in te brengen over wat een gezonde, psychosociale ontwikkeling van een kind is en kan tevens
helpen bij verwijzing en coördinatie naar speciale en geïndiceerde vormen van zorg. Dit kan ook gaan
om niet-school gerelateerde problemen. Daarnaast kan de schoolmaatschappelijk werker de
samenwerkingsrelatie en communicatie bevorderen tussen kind, ouders en school. Uitgangspunten
van het Schoolmaatschappelijk Werk zijn dat zij zo tijdig mogelijk wordt ingeroepen, de hulp zo licht
mogelijk is, zo kort mogelijk duurt en zo dichtbij mogelijk wordt gegeven. De hulpverlening door
Schoolmaatschappelijk Werk is kosteloos en er is geen verwijsbrief nodig van uw huisarts. U kunt
rechtstreeks contact met mij opnemen, maar ook via een contactpersoon van school, bijvoorbeeld
de intern begeleider of via het Centrum voor Jeugd en Gezin in Hattem. Een aantal keer per jaar is er
op school een overleg met de IB-er en een aantal CJG-medewerkers zoals de schoolmaatschappelijk
werker en iemand van de GGD of andere medewerkers in het CJG. De IB-er kan in dit overleg
informatie en advies vragen.
Openbare Basisschool Het Palet, Dorpsweg 33, 8051 XS Hattem, T: 038- 444 1924,
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(Vervolg schoolmaatschappelijk werk)
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen en/of aanmeldingen kunt u
uiteraard altijd contact opnemen.
Contactgegevens
Arnold Dekker
Schoolmaatschappelijk werk Verian, ketenpartner in het CJG Hattem
Werkdagen: alle dagen behalve de woensdag, emailadres: arnolddekker@verian.nl
Tel. 06-51427572
Telefoonnummer Centrum voor Jeugd en Gezin: 038-8446100 www.cjghattem.nl

GGD Noord- en Oost- Gelderland
Waar komt die buikpijn van mijn kind vandaan? Groeit mijn kind wel goed? Mijn kind voelt zich
somber, wat kan ik doen? Bij deze en andere vragen en zorgen over de gezondheid, ontwikkeling, het
gedrag en de opvoeding van uw kind, kunt u als ouder(s) terecht bij de jeugdgezondheidszorg van
GGD.
De jeugdgezondheid op school: u kunt bij ons terecht met vragen over uw kind in ontwikkeling.
Lichamelijke ontwikkeling, zoals groei en motoriek, maar ook voor opvoedingsvragen, gezonde
voeding, eetgedrag en psychosociale ontwikkeling. In overleg met ouders en kinderen kunnen we
verwijzen naar andere vormen van ondersteuning of naar een huisarts/specialist.
Wat we belangrijk vinden, is dat wij er voor u zijn voor allerlei vragen rondom opgroeien van uw kind.
Elk kind wordt een aantal keren door ons uitgenodigd, maar u kunt ook zelf bij onze
jeugdverpleegkundige binnenlopen op een inloopspreekuur.
Bij calamiteiten op school kan de jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts de school ondersteunen.
Wat doet de jeugdgezondheid: - Logopedie: Onze logopedisten verzorgen voor de GGD de logopedie
op vrijwel alle basisscholen in Noord- en Oost-Gelderland. - Gezondheidsonderzoek groep 2: De
jeugdverpleegkundige ziet alle kinderen uit groep 2 voor een gezondheidsonderzoek. - Meten en
wegen groep 6: De assistente jeugdgezondheid meet en weegt alle kinderen in groep 6 tijdens de
gymles. - Les Gezonde Leefstijl: De assistenten jeugdgezondheid geven in groep 7 een interactieve les
over gezonde leefstijl. - Vaccinaties: Kinderen van 9 jaar krijgen een uitnodiging voor de dtp- en de
Bmr-prik. Meisjes van 12 jaar voor de HPV-vaccinatie. - Inloopspreekuur: Naast de reguliere
contactmomenten, is het mogelijk om zonder afspraak bij de jeugdverpleegkundige binnen te lopen.
Meer informatie? Lees het in ons magazine Jeugdgezondheid voor het basisonderwijs.
Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? Neem dan gerust
contact met ons op! Wij zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar op
nummer 088 – 443 31 00. U kunt ook een e-mail sturen naar: jgz@ggdnog.nl.
Jongeren kunnen met al hun vragen over gezondheid terecht op www.jouwggd.nl. Daar kunnen zij
mailen of chatten met een jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige.
GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Kijk op
https://www.opvoeden.nl voor meer informatie over opvoeden en gezondheid.
Openbare Basisschool Het Palet, Dorpsweg 33, 8051 XS Hattem, T: 038- 444 1924,
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Specialisten binnen de school
Binnen de school zijn verschillende leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben.
Te denken valt aan: de intern begeleiders, een rekenspecialist, een taalspecialist, een
gedragsspecialist, een pestcoördinator, een didactisch coach, cultuurcoördinator, contactpersonen
en opleiders in de school, BHV-ers, Jonge Kind specialisten, 3 masteropgeleide leerkrachten Leren en
Innoveren en een master opgeleide leerkracht Special Educational Needs. De kennis wordt
schoolbreed ingezet.

Vragen/ opmerkingen?
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de school?
Loop binnen en stel uw vragen.
Wij kunnen u dan uitleg geven of uw vraag meenemen om in een groter geheel te bespreken.
We komen hier dan later bij u op terug.

Samen maken we de school
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