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Motto
Samen de wereld ontdekken.  
Binnen ons kindcentrum staat het  
ontdekken van de wereld en van  
jezelf, met al je talenten, centraal.

Ons onderwijs
In ons onderwijs vinden wij de  
omgang met elkaar belangrijk. We 
leren onze kinderen samen werken, 
samen leren, samen plezier hebben  
en samen vieren. 

Continurooster
Wij hebben gelijke schooltijden voor  
alle groepen.
Alle dagen van 8.30–14.30 uur,  
behalve woensdag van 8.30–12.15 uur.

Katholieke school
Wij brengen kinderen in aanraking met 
de katholieke levenshouding. Dagelijks 
starten wij de dag met een gebed en 
we geven lessen godsdienst/levens-
beschouwing. We besteden aandacht 
aan de katholieke feesten.

Werken in units 
De kinderopvang en groepen zijn in 
units verdeeld:
Unit 1 > kinderopvang
Unit 2 > groepen 1 & 2
Unit 3 > groepen 3 & 4
Unit 4 > groepen 5 & 6
Unit 5 > groepen 7 & 8 
 
Per unit maken we gebruik van 
 groeps lokalen en een leerplein.  
Ons onderwijs is gebaseerd op  
moderne, onderwijskundige inzichten 
en lesmethoden. Daardoor is ons 
onderwijs vernieuwend en continu in 
ontwikkeling. Bij het werken in units 
staat handelingsgericht werken en 
effectieve, directe instructie centraal.
 
Unit 1
Unit 1 bestaat uit voor- en naschoolse 
opvang en twee speeltaalhuis- 
groepen. We werken samen met  
locaties van het Kiwinest, die niet in 
hetzelfde gebouw zijn gevestigd.  
Dit zijn het kinderdagverblijf met  
hele dagopvang (voor kinderen van  
0 tot 4 jaar) en twee KidsClubs (voor 
kinderen van 9 tot 13 jaar).  
Unit 1 is alle vakanties geopend met 
uitzondering van de speeltaalhuizen.



Mag ik  
meedoen?

Pijlers
Wij stimuleren kinderen om hun eigen 
talenten te ontdekken en in te zetten 
door middel van onze drie pijlers:  
Kunst & Cultuur, Wetenschap &  
Techniek, Sport & Beweging. 

Veiligheid en geborgenheid
Wij willen dat de kinderen met plezier 
naar school gaan. Veiligheid in de 
omgang met elkaar en een prettig 
klassenklimaat zijn onontbeerlijk. 
Respect, vertrouwen en openheid 
staan hierbij op de eerste plaats. 
Het sociaal/emotionele programma 
‘kanjertraining’ waar wij mee werken, 
bevordert onderling vertrouwen in de 
groepen. Zo creëren wij een basis voor 
rust in de klas, stimuleren we sociale  
veiligheid en zorgen voor  
een prettig schoolklimaat. 

Eigenaarschap
Ieder kind is anders. Leer- 
krachten voeren daarom  
regelmatig gesprekken met  
de leerlingen. Zo wordt  
iedere leerling gezien en  
gehoord en eigenaar gemaakt  
van zijn eigen leerproces.  

Onderwijs op maat
Door rekening te houden met en in  
te spelen op de verschillen in talent,  
tempo en temperament van de  
kinderen, maken we ons onderwijs 
interessant en uitdagend. Met onder 
andere ICT maken wij het gepersona-
liseerd leren mogelijk. Dit maakt ons 
onderwijs efficiënt en effectief. 

Ouderbetrokkenheid 
Wij hechten zeer veel waarde aan een 
goede communicatie en samenwerking 
met ouders. Gebaseerd op gelijk- 
waardigheid: samen verantwoordelijk 
voor de gezonde ontwikkeling van  
uw kind, zowel thuis als op school.



Rondleiding aanvragen?
Dat kan bij directeur  
Annemieke Weijsters

Kindcentrum het Palet
Marsgeel 14
2718 BZ  Zoetermeer
Telefoon (079) 361 00 82
info@palet.unicoz.nl
www.palet.unicoz.nl
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