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 Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2020-2021 van de Josephschool dat samengesteld is onder 

eigen verantwoordelijkheid.  

Dit jaarverslag is geschreven voor alle betrokkenen van de school. 

 

Om de leesbaarheid te bevorderen, heb ik ernaar gestreefd om in het jaarverslag zo 

weinig mogelijk te verwijzen naar bestaande schooldocumenten en de zaken 

beknopt te formuleren.  

In sommige gevallen wordt er verwezen naar een bijlage. 

De voorgenomen doelen en activiteiten worden steeds kort weergegeven. Daarna 

wordt ingegaan op de resultaten en ervaringen in het afgelopen jaar. 

Op de Josephschool vinden wij samenwerking en het samen met en van elkaar 

leren heel belangrijk. Wij willen onze waardering en dank uitspreken voor iedereen 

die dit schooljaar zijn/haar bijdrage geleverd heeft aan het onderwijs op de 

Josephschool. 

 

Mariëtte Neijenhuis 

 

Directeur Josephschool  

 

 
Acacialaan 8  

2641 AC Pijnacker-Nootdorp 

Tel.nr:  015 - 3692694 

E-mail:  info@josephschoolpijnacker.nl 

Website:  www.josephschoolpijnacker.nl 

Twitter:  www.twitter.com/josephschoolBS 

 

  

http://www.josephschoolpijnacker.nl/
http://www.twitter.com/josephschoolBS
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 Onderwijskundig beleid 

 Schoolontwikkeling 

In het schooljaar 2020-2021 hebben gewerkt met een jaarplan, waarin voor dit 

schooljaar stond omschreven welke onderwerpen we uit gingen werken. Dit jaarplan 

kwam voort uit het schoolplan 2019-2023. 

 

Verloop schooljaar 2020-2021 

Het gehele schooljaar zijn er maatregelen geweest vanuit de overheid rondom het 

zoveel mogelijk voorkomen van coronabesmettingen. 

Augustus tot de herfstvakantie: 

De leerlingen gaan naar school. Hygiënemaatregelen en ventilatie zijn belangrijke 

onderwerpen. Ouders komen niet in de school. Er zijn afspraken over het gebruik van 

het schoolplein door ouders. 

Er wordt normaal les gegeven. Leerlingen zijn regelmatig afwezig als gevolg van de 

richtlijnen vanuit het RIVM.  

Na de herfstvakantie tot vlak voor de kerstvakantie 

Tussenschoolse opvang mag alleen worden gebruikt als dit strikt noodzakelijk is.  

Personeel en leerlingen van de bovenbouw dragen mondkapjes in de gangen. Er 

wordt zoveel mogelijk thuis gewerkt. De leerkrachten gaan na schooltijd direct naar 

huis en werken verder vanuit huis. Vergaderingen worden volledig via TEAMS 

gehouden. 

Vanaf 16 december tot en met 8 februari 

Alle scholen zijn gesloten en er wordt thuisonderwijs gegeven. De school regelt 

noodopvang in overleg met SkippyPepijn. 

Vanaf 8 februari tot de meivakantie  

Er wordt gewerkt in cohorten ofwel groepen leerlingen mogen niet mengen. Dit 

beperkt de werkvormen in het onderwijs. 

Extra subsidie is ingezet voor inzet leerkrachten Nederlands Tweede Taal om de 

meertalige en taalzwakke leerlingen intensiever te begeleiden tot het einde van het 

schooljaar.  

Ouders komen alleen op afspraak in school. Er worden geen bijeenkomsten 

georganiseerd 

Meivakantie tot de zomervakantie 

Werken in cohorten vervalt in deze periode. Leerlingen mogen weer met elkaar 

groepsdoorbrekend werken en spelen. 

Aanwezigheid leerlingen gedurende dit schooljaar 

In dit gehele schooljaar zijn er regelmatig leerlingen afwezig met name door 

quarantaineperioden. De leerkrachten zijn zijn veel tijd kwijt om deze kinderen aan 

het werk te houden en inzet voor deze leerlingen. Er wordt geprobeerd leerlingen 

middels TEAMS de lessen te laten volgen terwijl de leerkracht fysiek onderwijs geeft. 

Dit lukt, maar voor de leerkrachten is dit een grote belasting. De kwaliteit voor het 

onderwijs aan thuiszittende leerlingen is minder dan wanneer de leerling op school is. 

Gevolgen teamontwikkeling 

Doordat er in het grootste deel van het schooljaar geen fysieke vergaderingen zijn 

waren wel gepland en collega’s elkaar veel minder ontmoetten is de 

teamontwikkeling minder makkelijk geweest. 
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Borgen 

Resultaten van het Taal Sterke School project 

Expliciete Directe Instructie met coöperatieve werkvormen 

Snappet rekenen (basisafspraken) 

Snappet Instructie onderbouw leerkrachten 

Blink Wereld en Nieuwsbegrip 

En verder 

Zorgstructuur geevalueerd en herontworpen 

Functie De intern begeleider helder beschreven 

Nieuwe vergaderstructuur in gebruik en geevalueerd gedurende het jaar 

ICT plannen 

ICT methoden en middelen 

Resultaten onderwijs 

Twee jaarlijkse analyse van de onderwijs resultaten wordt naar tevredenheid 

gebruikt 

 

 Onderwerpen schooljaar 2020-2021 

 

De Vreedzame school 
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 Resultaat schoolontwikkeling in het schooljaar 2020 -2021 

 

De Vreedzame School 

 

Opbrengst, aan het eind van het traject:  

 De Vreedzame school is zichtbaar: letterlijk in de school en in de klassen, en ook 

in leraar-en leerlinggedrag.  

 Leraren kunnen werken met de materialen en het programma van De 

Vreedzame School.  

 Leraren zijn zich bewust van het feit dat de school een oefenplaats is voor de 

kinderen en dat hun rol daarin cruciaal is.  

 De leerlingen hebben geleerd op een betere manier met conflicten om te 

gaan en gedragen zich verantwoordelijk naar elkaar en hun omgeving.  

 Er is een duidelijke doorgaande lijn in pedagogische visie en aanpak.  

 

De opbrengsten zullen na verloop van tijd in kleine stappen zichtbaar worden.  

 

Activiteiten 

(hoe) 

 

 Vijf scholingsbijeenkomsten voor de stuurgroep van 1,5 uur, 

ongeveer twee à drie weken vooraf aan de 

teambijeenkomsten gepland. En een afsluitende bijeenkomst 

na het eerste jaar (In de stuurgroep zit iemand uit elke bouw, 

een directielid en de adviseur/trainer).  

 Drie teamscholingen van ongeveer 2,5 uur met ongeveer zes 

weken ertussen.  

 Klassenbezoeken en coaching van leraren in alle groepen in de 

periode oktober-november.  

 Eén ouderbijeenkomst  

 Mediatorentraining voor de leerlingen van groep 7 en/of 8 

 

Eigenaar 

(wie) 

Stuurgroep De Vreedzame School 

Evaluatie 

(wanneer) 

Gedurende het gehele traject, na elke studiedag, tijdens de 

stuurgroep bijeenkomst  

Investering 

in tijd en 

geld 

(hoeveel) 

Conform de offerte van Onderwijs Advies 

Evaluatie 

juni  2021 

 De Vreedzame School is zichtbaar: letterlijk in de school en in de 

klassen, in leraargedrag en leerlinggedrag. In de school zijn 

frisse, recente afbeeldingen van o.a. De Vreedzame School 

opgehangen. In de klassen worden gedurende het jaar 

afbeeldingen, doelen en woorden op een vaste plaats in de 

klas opgehangen die passen bij het blok waaraan gewerkt 

wordt. In de hal van de school worden de afbeeldingen per 

blok opgehangen door de mediatoren in samenwerking met de 

stuurgroep. Afbeeldingen m.b.t. het functioneren van de 

mediatoren en de zgn oplosplek ‘lopen’. Leerkrachten laten 

voorbeeldgedrag zien passend bij De Vreedzame School en 
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laten dit zien en horen tijdens alle lessen, de gehele dag door. In 

het leerlinggedrag is te zien dat zij lerend zijn en vraagt het tijd 

om verder te groeien.  

 Leraren kunnen werken met de materialen en het programma 

van De Vreedzame School. Alle leerkrachten werken met de 

vernieuwde versie van de methode en worden tijdens de 

studiemomenten hierin ondersteund. Leerkrachten kunnen hulp 

vragen aan de stuurgroep. 

 Leraren zijn zich bewust van het feit dat de school een 

oefenplaats is voor de kinderen en dat hun rol daarin cruciaal is. 

De leerlingen krijgen diverse oefenvormen aangeboden tijdens 

de lessen en oefenen hiermee in en buiten de klas. 

 De leerlingen hebben geleerd op een betere manier met 

conflicten om te gaan en gedragen zich verantwoordelijk naar 

elkaar en hun omgeving. De leerlingen hebben de lessen m.b.t. 

conflicthantering aangeboden gekregen tijdens de lessen van 

De Vreedzame School en oefenen met bijbehorend gedrag 

binnen de gehele school en op het schoolplein. In groep 8 is 

gewerkt met de mediatorentraining. De mediatoren zijn nog niet 

aan het werk gegaan in de school als gevolg van de 

coronamaatregelen. 

 Er is een duidelijke doorgaande lijn in pedagogische visie en 

aanpak. De doorgaande lijn in visie en aanpak krijgen 

herhaaldelijk de aandacht tijdens studiemomenten. Er is 

bijvoorbeeld een Reactieprocedure ontwikkeld door de 

stuurgroep in samenwerking met het team. De 

Reactieprocedure zorgt voor een betere en afgestemde 

aanpak van lastig gedrag door alle leerkrachten. Het is 

gebleken dat het team profiteert van intervisie a.d.h.v. een 

casus tijdens studiemomenten. 

 

De opbrengsten zullen na verloop van tijd in kleine stappen 

zichtbaar worden. Er zal meer aandacht moeten komen voor de 

‘meetbaarheid’ van de schoolbrede doelen.  

De ouderbijeenkomst heeft niet plaatsgevonden als gevolg van de 

coronamaatregelen.  

Klassenbezoeken en coaching heeft bij een beperkt aantal 

collega’s plaatsgevonden. 

De stuurgroep werkt aan de basisafspraken DVS. 

Er is een subsidieaanvraag gedaan ter ondersteuning van de inzet 

van De Vreedzame School op de Josephschool. 

 

De inzet van de mediatoren is niet van de grond gekomen en 

wordt volgend jaar weer opgepakt. We gaan kiezen voor 

mediatoren uit groep 7 en 8 die zelf kiezen om mediator te worden. 

Inzet van de lessen is heel goed doorgegaan en er is veel gebruik 

gemaakt van de mogelijkheden die De Vreedzame School biedt 

voor de groepsvorming en ondersteuning van de sociale 

vaardigheden van de leerlingen.  
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 Borgen 

 

 Expliciete Directe Instructie met coöperatieve werkvormen 

 Resultaten van het Taal Sterke School project 

 Snappet (basisafspraken) en Snappet Instructie onderbouw leerkrachten 

Gewenste situatie/resultaat (Doel) 

EDI:  

 Inzetten bij taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen.  

 Groep ½ zet Edi in m.b.t reken- en taalbegrippen. 

Eind schooljaar zijn de basisafspraken bij rekenen en lezen gecheckt en in gebruik 

.  Resultaten van het Taal Sterke School 

 Basisafspraken Begrijpend Lezen worden door het hele team gehanteerd. 

Snappet:  

 Alle leerkrachten vanaf groep 5 maken gebruik van de mogelijkheden die 

Snappet biedt om de resultaten te analyseren. 

 Er is georiënteerd op werken vanuit de methode of vanuit leerlijnen. 

Coöperatief werken in combinatie met DVS: 

 In alle groepen worden minimaal 2 coöperatieve werkvormen per dag 

ingezet en zijn onderdeel van de kernvakken en de zaakvakken. 

  

Activiteiten 

(hoe) 

 

Edi: 

 Basisafspraken EDI worden meegenomen in de kerngroepjes 

rekenen en lezen. Terugkoppelen in teamvergadering of 

studiedag en tussendoor in de memo. 

 Nieuwe collega’s volgen de cursus Edi. 

 Alle leerkrachten lezen Effectief rekenen in het 

basisonderwijs. 

 Leerkrachten gr ½ volgen de cursussen Edi kleuters. 

  

Coöperatief werken: 

 Basisafspraken Coöperatief werken worden meegenomen in 

de kerngroepjes rekenen en lezen. Terugkoppelen in 

teamvergadering of studiedag en tussendoor in de memo 

 

Taal Sterke School: 

 Basisafspraken TSS worden meegenomen in het kerngroepje 

lezen. Terugkoppelen in teamvergadering of  op studiedag 

en tussendoor in de memo. 

 

Snappet: 

 In de Snappet cursussen wordt gekeken naar gebruik van de 

leerlijnen om het onderwijs verder te verbeteren 

 SKOP beleid en activiteiten worden gevolgd door de school 
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Periode (tijd) 

 

Alle onderwerpen komen gedurende het hele schooljaar aan 

de orde. 

Eigenaar (wie) Kerngroepjes behorende bij de onderwerpen 

Evaluatie  

Juni 2021 

 

Edi:  

Tijdens zoveel mogelijk lessen wordt Edi ingezet. In overleg met 

diverse collega’s is er binnen de kerngroep lezen een standaard 

Edi-les samengesteld en gedeeld met het team. Het fungeert als 

voorbeeld. 

Veel collega’s hebben de Edi-cursus of opfriscursus gevolgd. 

In elke klas is een boek aanwezig ’Effectief rekenen in het 

basisonderwijs’. Alle leerkrachten hebben zo de mogelijkheid 

om zich erin te verdiepen en/of op terug te grijpen.  

De basisafspraken zijn een terugkerend agendapunt tijdens de 

kerngroepen lezen en rekenen. Aanpassingen worden steeds 

teruggekoppeld naar het team middels de memo en 

teamvergaderingen. 

In de bovenbouw wordt EDI zoveel mogelijk ingezet bij rekenen, 

taal en spelling. Bij de lessen van begrijpend lezen worden 

onderdelen van een EDI-les toegepast: het aanbieden van het 

lesdoel, het gebruik van het wisbordje en 

voordoen/samendoen/alleen doen 

 

Kerngroep rekenen en lezen o.l.v. de bouwcoördinatoren.  

Rekenen: 

 De basisafspraken zijn herzien n.a.v. van het boek 

effectief rekenen. Alle leerkrachten hebben dit boek 

gelezen. 

 Wij zijn aan het onderzoeken of WIG 5 een goede 

vervanger is voor WIG 4 en beter past bij onze 

basisafspraken. 

 De rekenbegrippen die Cito gebruikt hebben we 

geïnventariseerd en vergelijken we met de begrippen in 

onze methode. Aan het eind van dit jaar hebben we een 

lijstje met begrippen die niet worden aangeboden maar 

wel in de cito wordt benoemd. Ook maken we dan 

afspraken hoe we deze begrippen gaan aanbieden. 

 

Coöperatief werken in combinatie met DVS 

Coöperatief werken is gedurende het schooljaar agendapunt 

van de kerngroepen lezen en rekenen, maar vraagt 

terugkerend om aandacht. Binnen de lessen van De 

Vreedzame School hebben de coöperatieve werkvormen een 

duidelijke plaats binnen elke groep. We houden aandacht voor 

coöperatief werken binnen andere lessen. De afspraak is om 

minimaal 2 coöperatieve werkvormen per dag in te zetten. De 

vraag is of het een wekelijkse afspraak moet worden en of het 

doel van de werkvormen dan goed nagestreefd wordt. Het 

vraagt een goede organisatie en time-management. Elke 

leerkracht ervaart grote betrokkenheid bij het lesonderwerp en 

het oefenen van vaardigheden als coöperatieve werkvormen 

ingezet worden.  
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Resultaten van het Taal Sterke School 

Basisafspraken Begrijpend Lezen worden door hele team 

gehanteerd n.a.v. het bespreken hiervan tijdens een 

studiemoment. Vervolgens heeft de kerngroep lezen deze 

basisafspraken verder aangescherpt en gedeeld met het team 

via de memo. Bij technisch lezen wordt niet meer gewerkt met 

de estafettelopers. Alle leerlingen werken met hetzelfde 

programma. De lessen zijn voornamelijk leeslessen, het 

werkboek wordt losgelaten. Close-reading is een werkwijze 

waar we ons nog nader in willen verdiepen. Ook de manier van 

werken m.b.t woordenschatonderwijs van groep 1 t/m 8 valt 

onder dit kopje en was een gesprekonderwerp tijdens een 

studiemoment. Er wordt niet meer gewerkt met een werkgroep 

Taal Sterke School, maar de kerngroep lezen heeft dit 

overgenomen.  

Snappet:  

 Alle leerkrachten vanaf groep 5 hebben deelgenomen aan 

de cursus Snappet verdieping en een aantal leerkrachten 

aan de cursus Snappet analyseren kun je leren. Tijdens de 

korte overlegmomenten die gedurende het jaar zijn gepland 

worden tips en tricks besproken en worden de 

basisafspraken aangevuld of bijgesteld. 

 Er is georiënteerd op werken vanuit de methode of vanuit 

leerlijnen. Op dit moment vinden we onszelf niet vaardig 

genoeg om de methode los te laten. Wel wordt er met 

leerlingen in groep 8 vanuit de 3 leerlijnen gewerkt en zetten 

we dit in bij kinderen die uitvallen en op een aangepast 

programma werken. 
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Resultaten onderwijs 

 

Gewenste situatie/ resultaat (Doel) 

 Er is een schoolanalyse ontwikkeld die door alle teamleden wordt ingezet 

om het onderwijs van je groep en de school te verbeteren. 

Activiteiten 

(hoe) 

 

Tijdens de periode dat we ondersteund worden door begeleidend 

IB ontwikkelen we de schoolanalyse verder en bereiden we een 

bijeenkomst voor tijdens de studiedag maandag 1 Maart 

Periode 

(tijd) 

 

Gedurende het schooljaar niet nader gespecificeerd maar 

passend bij de toetsperioden. 

Eigenaar 

(wie) 

Directie en IB en DCO 

Evaluatie 

(wanneer) 

Juni 2021 

Na elke analyse in Maart en juli 

Eind maart is de middenanalyse gemaakt. Waaruit stappen zijn 

genomen op het gebied van begrijpend lezen en rekenen.` 

Eind schooljaar is en eindanalyse van de CITO toesten gemaakt en 

een analyse van de IEP eindtoets.  

Zie verder de analyse. Zie ook de keuze voor NPO onderwerpen.  
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Opbrengsten 

 

Gewenste situatie/ resultaat (Doel) 

De Opbrengsten School- en groepsniveau zijn passend bij de doelgoep van de 

school en voldoen minimaal aan de inspectienormen.  

Uitstroom minimaal  

1F 85 % van totale 

groep  

1S/2F 45.5% van totale 

groep  
 

Activiteiten 

(hoe) 
Ieder jaar worden de resultaten van de Cito-toetsen geanalyseerd 

en worden de opbrengsten in kaart gebracht. We bespreken als 

team de resultaten en we bekijken waar en hoe we kunnen leren 

van elkaars successen. 

Schooljaar 2020-2021 bepalen we de schoolnormen op het gebied 

van rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen.  

Er wordt een plan gemaakt om de gewenste normen te bereiken. 

Periode (tijd) Na iedere toetsperiode 

Eigenaar 

(wie) 

Directie en IB 

 

Evaluatie 

(wanneer) 

Juni 2021 

Na iedere toetsperiode 

Uitstroom minimaal Obv schoolweging  Resultaat 2020-2021 

1F 85 % van totale 

groep ll 

81 % rekenen 

85 % taalverzorging 

100% lezen 

1S/2F 45.5% van totale 

groep ll 

46% rekenen 

62% taal 

65 % lezen 
 

 

Zorgstructuur geevalueerd en herontworpen 

 

Gewenste situatie/ resultaat (Doel) 

De zorgstructuur zoals beschreven in het zorgkatern zorg en begeleiding is up-to-

date en wordt naar tevredenheid van IB team en directie uitgevoerd. 

Activiteiten 

(hoe) 

Tijdens gesprekken IB en begeleidend IB 

Periode 

(tijd) 

Voor de kerstvakantie 

Eigenaar 

(wie) 

IB en directeur 

 

Evaluatie 

(wanneer) 

Maart 2021 

n.v.t.  

Niet gebeurd. Wordt op SKOP niveau opgepakt. We wachten af en 

hebben er geen prioriteit aan gegeven  
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Functie De intern begeleider 

 

Gewenste situatie/ resultaat (Doel) 

De taakverdeling tussen de Interne Begeleider en de directeur is helder, passend 

bij de SKOP functiebeschrijving en naar tevredenheid van de Josephschool 

ontwikkeld. 

Activiteiten 

(hoe) 

Gedurende het schooljaar en passend bij de tijd en inzet van allen 

wordt de functie opgebouwd. 

Periode 

(tijd) 

Gehele schooljaar 

Eigenaar 

(wie) 

IB en directeur 

 

Evaluatie 

(wanneer) 

Juni 2021 

Tweemaal dit schooljaar tijdens gesprek en door navraag bij team 

Nog niet gedaan. 

Evaluatie plannen VOOR het einde van het schooljaar. 

Nog niet gedaan in juni 2021 

 

Nieuwe vergaderstructuur in gebruik en geëvalueerd gedurende het jaar 

 

Gewenste situatie/ resultaat (Doel) 

De ontworpen vergaderstructuur is naar tevredenheid van het team  

Activiteiten 

(hoe) 

Inzet teamvergaderingen en kerngroepen. Tot kerstvakantie 

 Eventuele bijstelling afhankelijk van de evaluatie. 

Periode 

(tijd) 

Tot de kerstvakantie 

Van kerst tot meivakantie 

Van meivakantie tot zomervakantie 

Eigenaar 

(wie) 

DCO 

Juni 2021 

Evaluatie 

(wanneer) 

Voor de kerstvakantie middels navraag team 

Voor meivakantie middels navraag team 

Voor zomervakantie middels navraag team. 

Tijdens DCO is dit besproken. De online vergaderingen geven een 

andere dynamiek. We hebben geconstateerd dat de memo 

voldoet als het gaat om organisatorische componenten. 

Onderwijsinhoudelijke heeft bespreking in Bouw voorkeur. Verdere 

uitwerking en vaststelling vindt zoveel mogelijk plaats tijdens de 

studiedagen. 

Er is gekozen om de huidige vergaderstructuur komend schooljaar 

vast te houden.  
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ICT plannen en middelen en methoden 

Gewenste situatie / resultaat (Doel) 

Het ICT plan zoals beschreven wordt uitgevoerd.  

Activiteiten 

(hoe) 

Zie ICT beleidsplan 

Periode 

(tijd) 

Gedurende het hele schooljaar 

Eigenaar 

(wie) 

ICT coördinator en directie 

 

Evaluatie 

(wanneer) 

Maart 2021 

Voor de kerstvakantie 

Voor meivakantie 

Voor zomer 

We volgen de SKOP-ontwikkelingen. Er is een SKOP-plan in 

ontwikkeling. Er zijn scans afgenomen van de vaardigheden van 

ieder personeelslid. 

Er wordt een keuze gemaakt voor gebruik van een methode 

mediawijsheid in de scholen. 

De hardware op school is vervangen conform de afspraak van de 

school. Met subsidie zijn er 30 laptops voor de leerlingen extra 

aangeschaft. Deze kunnen worden uitgeleend.  
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 Andere opgepakte ontwikkelingen gedurende dit schooljaar 

 

Andere schooltijden 

In dit schooljaar is er met de MR samengewerkt aan de ontwikkeling van andere 

schooltijden. 

Onze school wil graag:  

 Meer onderwijstijd voor de onderbouw.  

 De rust en regelmaat binnen onze school behouden en vergroten.  

Waarom meer onderwijstijd in de onderbouw groepen?  

Vanuit de literatuur en vanuit de ervaring weten we dat meer lestijd in de 

onderbouw voor betere resultaten in de bovenbouw zorgt.   

Meer lestijd betekent meer onderwijs en dus krijgen de kinderen meer tijd om te 

leren.   

In ons traditionele schooltijdenmodel heeft groep 1 op vrijdag vrij en zijn groep 2 en 3 

op vrijdagmiddag vrij.   

We willen graag dat alle leerlingen alle dagen tot 14.00 uur op school zijn, zodat we 

in de onderbouw (groep 1 t/m 3) een mooie basis kunnen leggen voor de 

bovenbouw.  

Waarom de rust, regelmaat en structuur behouden en vergroten?  

Meer structuur in de lestijden, waarbij de kinderen een aaneengesloten periode op 

school zijn, vergroot de kwaliteit van de lessen.  

Wij ervaren nu met het vijf-gelijke-dagenmodel dat er meer rust in de groepen is en 

dat het leerproces beter verloopt.  
  

Keuze van de groepsleerkrachten  

Natuurlijk hebben we in ons team een enquête gehouden en gevraagd hoe de 

groepsleerkrachten kijken naar het 5 gelijke dagen model.  

Van de 11 groepsleerkrachten zijn er 10 voor de invoering van een het vijf-gelijke-

dagenmodel  op basis van onderwijsinhoudelijke voordelen zoals hierboven 

beschreven.  

Wij, directie en leerkrachten, zijn van mening dat een aanpassing van de 

schooltijden naar een 5 gelijke dagen model hiervoor een goede keuze is.  

 

Op 11 mei werd er een Webinar georganiseerd waarop er aansluitend een 

ouderraadpleging gehouden door de ouders van de MR. 

Onderstaande vraag werd aan ouders gesteld: 

 

  



17 
Jaarverslag Josephschool 2020-2021 

Wat vindt u van het idee dat school heeft om over te gaan naar het 5 gelijke dagen 

model?  

198 antwoorden werden gegeven. Uitslag was als volgt 

  

 

Vanaf schooljaar 2021-2022 gaan alle leerlingen alle dagen van 8.30- tot 14.00 uur 

naar school. 
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 Opbrengsten 

 Inleiding 

Jaarlijks monitoren we op onze school de opbrengsten. We kijken hierbij naar de 

leerresultaten en naar de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.  

 Cito  

 

De leerresultaten monitoren we door het afnemen 

van Citotoetsen.  Het afgelopen schooljaar hebben 

we in groep 2 t/m 8 de volgende toetsen 

afgenomen:  

Groep 2:  Taal voor kleuters 

Rekenen voor kleuters 

 

Groep 3 t/m 8:  Technisch lezen (DMT) 

  Rekenen en wiskunde 

  Begrijpend lezen 

  Spelling 

 

 Leeropbrengsten 

Door de Lock down in dit schooljaar zijn de 

toetsen niet allemaal afgenomen zoals 

gepland was in onze toetskalender. Na 

iedere toetsafname zijn deze uitvoerig 

bekeken en besproken. Met behulp van deze 

gegevens zijn de groepsplannen gemaakt. 

Daarnaast zijn ook de methode gebonden 

toetsen afgenomen. 

De resultaten van de Midden- en Eindtoetsen 

zijn bijgevoegd in bijlage 1.  
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 Eindtoets 

• In groep 8 maken wij gebruik van de IEP eindtoets. 

• 26 kinderen maakten de toets en de eindscore van onze school is 79,9 

• Het landelijk gemiddelde was voor dit schooljaar 79,7. 

• In het jaar 2020 is de eindtoets komen te vervallen i.v.m. de lange periode 

waarin de kinderen niet fysiek op school aanwezig mochten zijn. 

• In het jaar 2021 zijn de eindtoetsen wel afgenomen maar ook in dat jaar 

hebben kinderen een hele periode online les gekregen. 

 

Jaar 2018 

CITO 

2019 

CITO 

2020 2021 

IEP 

Gemiddelde score 

school 

537,5 532.7 ---- 79.9 

Landelijk gemiddelde 

CITO 

535,6 536,1 ----  

Landelijk gemiddelde  

IEP 

  ---- 79,7 

 Monitoring sociale veiligheid groep 7 en 8 

Jaarlijks monitoren we de sociale veiligheid van onze leerlingen in de groepen 6, 7 

en 8. Wij maken daarvoor gebruik van SCOL. Wij delen deze gegevens met de 

inspectie. 

Resultaat sociale veiligheid 

De groepen 6, 7 en 8 vullen de monitor in.  

De eerste keer in oktober en de tweede keer in mei. Tussen deze twee 

metingen was er een lockdown van de basisscholen en waren de leerlingen 

niet op school. 

Er zijn duidelijke verschillen tussen de eerste en de tweede afname. 

In het najaar scoorden alle groepen onvoldoende op Welbevinden.  Groep 6 

scoorde ook een onvoldoende op Sociale veiligheid en Aantasting sociale 

veiligheid. Groepen 7 en 8 scoorden op de twee onderdelen boven de 

75%.(voldoende) 

Met de tweede meting in het voorjaar is er een ander beeld ontstaan. 

Bij Welbevinden scoort groep 8 nu boven de 75%. Groep 7 en 6 zijn beiden 

nog onvoldoende. 

Bij Sociale veiligheid scoren alle drie de groepen nu onvoldoende. 

Bij Aantasting sociale veiligheid blijft groep 8 een voldoende scoren, zakt 

groep 7 naar een onvoldoende en groep 6 stijgt naar een voldoende. 
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 Personeel  

 Formatie 

Personeel 

Groep Structurele inzet Leerkracht(en) (OP) 
1/2A Simone Turkstra(ma,do,vr ochtend alle gr 2 ll) Marlies 

Krebbers (di,wo) 

1/2B Agnes  Bekenes(ma, di) en Carla de Graaff (do,vr) 

3 Mariëtte Eijsackers (ma,di wo odw) Laura van der 

geest (wo odw, do, vr ochtend) 

4 Lindi Oudshoorn 

5 Elvera de Wolff (ma en di) en AnneMarie Zijlmans 

(wo, do en vr.) 
6 Dayna Keus 

7 Ronald van Sorge(ma,di, vr) en Stephanie 

Verzijl(wo,do) 

8 Edith van Rooijen( ma,wo,do,vr) Stephanie Verzijll (di)  

Overig   

Intern begeleider Tamara van den Berg (0,5750) 

Schoolopleider AnneMarie Zijlmans (0,1000) 

ICT Ronald van Sorge en Laura van der Geest 

Directie  Mariëtte Neijenhuis (0,8000) 

Onderwijs 

Ondersteunend 

Personeel 

. 

Onderwijsassistent Elly Cornet (0,5000)  

Administratief 

medewerker 

Joke van den Bogaerdt(0,3028) 

Conciërge Ingrid van Winden(0,6250) 
Activiteiten 

coördinator 

Carmen van Velzen(0,1000) 

Extern (bijv) Bijzonderheden 

Schoonmaak FSO  

NT 2 leerkrachten ingehuurd op basis van subsidiegelden 

Astrid Kneppers van 1 maart 2021 tot einde schooljaar 9,25 uur per week 

Anneke Snijders van 15 februari 2021 tot einde schooljaar 3,75 uur per week 
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Stagiaires  

Ook dit jaar zijn er weer diverse studenten van verschillende opleidingen die bij ons 

op school stage lopen. Deze studenten worden allemaal begeleid door de 

leerkracht van de groep, samen met de schoolopleider. 

Pabostudenten Thomas More: 

1 lio student plus minor bewegingsonderwijs (Joëlle Pannekoek), 

1 eerstejaars(Thijs Schwengle), 

1 derdejaars(Rob de Vreede)  

1 tweedejaars (Kiki Goorrissen) 

Overige stagiaires:  

1 onderwijsassistent (Robert van Oostende) 

Lief en Leed 

Pensionering einde schooljaar: 

Agnes Bekenes gaat, na 47 jaar verbonden te zijn geweest aan de Josephschool, 

met pensioen. 

Marlies Krebbers gaat, na 27 jaar verbonden te zijn geweest aan de Josephschool, 

met pensioen. 

Dayna Keus werd aangesteld als leerkracht nadat zij met succes haar stage op 

school afrondde en haar diploma ontving van de PABO. 

Vrijwilligers 

Kees Wijsman ondersteunt bij de bovenbouw 

Suze Alsemgeest ondersteunt bij de onderbouw 

 Personeelsbeleid 

Competentiemanagement 

Door de coronamaatregelen was dit schooljaar voor team en directie een hectisch 

en onrustig schooljaar. Om die reden zijn er slechts enkele gesprekken gevoerd . Dit 

betrof 2 beoordelingen van twee startende leerkrachten. 

Er werd aan alle teamleden gevraagd of zij behoefte hadden aan een 

ontwikkelgesprek. Er werd geen gebruik gemaakt van dit aanbod. 

Mobiliteit 

Er werd geen gebruik gemaakt van mobiliteit. 

Nascholing op teamniveau/ invulling studiedagen 

Tijdens  3 studiedagen heeft het voltallige team zich onder leiding van Onderwijs 

Advies Mia Versteege en Cissy van Eede verder geschoold in De Vreedzame School. 

Er is een eenmalige teambijeenkomst geweest onder leiding van O 21 over gebruik 

van ICT in ons onderwijs en de plannen voor de toekomst. 

Er is één teambijeenkomst geweest waarin het team is meegenomen in AVG en 

privacy. Wat kan, mag en moet in het onderwijs. 
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Nascholing op individueel niveau 

2019-2020 cursusnaam waar naam instituut 

Mariette Eijsackers 

Oplossingsgerichte gesprekken met 

kinderen voeren Tomas Moore 

Mariette Eijsackers AVG en privacy E-wise 

Lindi Oudshoorn BHV 

Van der Kamp 

opleidingen 

Lindi Oudshoorn Opfrissen/verdiepen coöperatief leren SKOP-leerhuis 

Lindi Oudshoorn ADHD begrijpen E-wise 

Lindi Oudshoorn Opfriscursus EDI SKOP-leerhuis 

Lindi Oudshoorn Workshop groepsforming SKOP-leerhuis 

Lindi Oudshoorn ADHD Hoe ga je ermee om? E-wise 

Lindi Oudshoorn Boos, brutaal en agressief gedrag E-wise 

Lindi Oudshoorn 

Aan of uit? Zo stimuleer je aandacht 

en concentratie in jouw klas E-wise 

Anne Marie Zijlmans Breinvriendelijk leren SKOP-leerhuis 

Anne Marie Zijlmans 

Oplossingsgerichte gesprekken met 

kinderen SKOP-leerhuis 

Anne Marie Zijlmans vernieuwde meldcode SKOP-leerhuis 

Elvera Wolff Opfrissen/verdiepen coöperatief leren SKOP-leerhuis 

Elvera Wolff 

Oplossingsgerichte gespr. met 

kinderen SKOP-leerhuis 

Elvera Wolff Opfriscursus EDI SKOP-leerhuis 

Elvera Wolff Bewegend leren SKOP-leerhuis 

Elvera Wolff inspiratie voor je digibord E-wise 

Elvera Wolff 

Aan of uit? Zo stimuleer je aandacht 

en concentratie in jouw klas E-wise 

Elvera Wolff 

Starten met werken in de cloud, 

microsoft office 365 E-wise 

Elvera Wolff Motiverend lesgeven E-wise 

Elvera Wolff 

Groepsprocessen op zoek naar een 

positief klimaat in de klas E-wise 

Elvera Wolff Boos, brutaal en agressief gedrag E-wise 

Elvera Wolff 

Aan de slag met de 

kinderboekenweek E-wise 

Laura vd Geest Leuker leren met muziek SKOP-leerhuis 

Laura vd Geest BHV 

Van der Kamp 

opleidingen 

Laura vd Geest ADHD begrijpen E-wise 

Laura vd Geest Breinvriendelijk thuis leren zonder stress E-wise 

Laura vd Geest Curling ouders E-wise 

Laura vd Geest Doorstromen van groep 2 naar 3 E-wise 

Laura vd Geest Rekenonderwijs E-wise 
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Laura vd Geest Hoogsensitieve leerlingen begrijpen E-wise 

Laura vd Geest Hoogsensitieve leerlingen helpen E-wise 

Laura vd Geest Kindercoaching in de klas E-wise 

Laura vd Geest Microsoft teams E-wise 

Laura vd Geest 

Hoogbegaafdheid, meer dan alleen 

iq E-wise 

Stephanie Verzijl-

Marinus In gesprek over curling ouders E-wise 

Stephanie Verzijl-

Marinus 

Omgaan met kinderen van 

gescheiden ouders E-wise 

Stephanie Verzijl-

Marinus 

Een eerste kennismaking met digitale 

adaptieve leermiddelen E-wise 

Stephanie Verzijl-

Marinus ADHD begrijpen E-wise 

Stephanie Verzijl-

Marinus 

Oudergesprekken; haal eruit wat erin 

zit! E-wise 

Stephanie Verzijl-

Marinus 

Traumasensitief onderwijs: een andere 

kijk op gedrag E-wise 

Stephanie Verzijl-

Marinus ADHD hoe ga je ermee om? E-wise 

Stephanie Verzijl-

Marinus 

De ene boef is de andere niet, 

jeugdcriminaliteit E-wise 

Stephanie Verzijl-

Marinus 

Sexting: wat is het en hoe ga je ermee 

om? E-wise 

Stephanie Verzijl-

Marinus Een kind met autisme in de klas E-wise 

Stephanie Verzijl-

Marinus Rekenproblemen: hoe jij kunt helpen E-wise 

Stephanie Verzijl-

Marinus Brein in het onderwijs E-wise 

Stephanie Verzijl-

Marinus Starten met Microsoft Teams E-wise 

Stephanie Verzijl-

Marinus 

Angstige leerlingen: gezonde en 

ongezonde angst herkennen E-wise 

Stephanie Verzijl-

Marinus Boos, brutaal en agressief gedrag E-wise 

Stephanie Verzijl-

Marinus 

Angstige leerlingen: hulp bieden bij 

ongezonde angst E-wise 

Stephanie Verzijl-

Marinus 

Cyberpesten herkennen en 

aanpakken E-wise 

Stephanie Verzijl-

Marinus Dyslexie: diagnose en behandeling E-wise 

Stephanie Verzijl-

Marinus Escaperoom in de klas E-wise 

Stephanie Verzijl-

Marinus 

Groepsprocessen op zoek naar een 

positief klimaat in de klas E-wise 
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Elly Cornet 

Aan de slag met de 

kinderboekenweek! E-wise 

Elly Cornet 

Dyscalculie van signalering naar 

diagnose E-wise 

Elly Cornet 

Aan of uit? Zo stimuleer je aandacht 

en concentratie in jouw klas E-wise 

Elly Cornet Bewegend leren SKOP-leerhuis 

Carla de Graaff BHV 

Van der Kamp 

opleidingen 

Carla de Graaff Netwerk bijeenkomsten kleuters SKOP-leerhuis 

Carla de Graaff Plagen of Pesten Ewise 

Ingrid van Winden BHV basisopleiding 

Van der Kamp 

opleidingen 

Carmen van Meurs BHV basisopleiding 

Van der Kamp 

opleidingen 

Marlies Krebbers Taal voor het jonge kind  SKOP-leerhuis 

Marlies Krebbers Edi bij kleuters  SKOP-leerhuis 

Mariëtte Neijenhuis Leergang Filosofie AVS / ISVW 

Ronald van Sorge BHV 

Van der Kamp 

opleidingen 

Ronald van Sorge Vakspecialisatie muziek  

Tamara van den Berg Intern begeleider. Post HBO Marnix college 

Simone Turkstra-

Verhoef 

Hoogbegaafdheid: meer dan alleen 

IQ e-wise 

Simone Turkstra-

Verhoef Rekenproblemen: hoe jij kunt helpen e-wise 

Simone Turkstra-

Verhoef edi bij kleuters  SKOP-leerhuis  

Simone Turkstra-

Verhoef Leuker leren met muziek SKOP-leerhuis 

Simone Turkstra-

Verhoef Bewegend leren SKOP-leerhuis 

Simone Turkstra-

Verhoef BHV 

van der Kamp 

opleidingen 
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 Ziekteverzuim 

Het verzuimpercentage vorig schooljaar lag op 6,43 % 
 Meldings

- 

frequenti

e 

Ziekteverzuim

-percentage 

Meldings

- 

frequenti

e 

Ziekteverzuim

-percentage 

Meldings

- 

frequenti

e 

Ziekteverzuim

-percentage 

 18/19 18/19 19/20 19/20 20/21 20/21 

Joseph 0,89 2,18 0,89 2,59 0,71 6,34 

SKOP 0,81 2,11 0,75 3,57 1,09 5,3 

Landelijk 

basisonderwij

s 

1,5 5,03 1,5 4,9 1,5 4,6 

 

Meldingsfrequentie: 

De lage meldingsfrequentie geeft aan dat medewerkers zich niet snel ziekmelden.  

Ziekteverzuimpercentage: 

Verzuimpercentage geeft aan hoeveel procent van de tijd verloren is gegaan door 

ziekte binnen de organisatie. Er is dit schooljaar één medewerker van een 0,8 WTF 

langdurig ziekgemeld vanaf november 2020. 

Vervanging is gerealiseerd door deels extra werken medewerkers AnneMarie 

Zijlmans en Elvera Wolff en groepswissel met aanvulling van Ella Dingemans tot maart 

en Timo Boekwijt vanaf maart 2021 tot einde schooljaar,  

 

  ARBO 

De zorg voor arbeidsomstandigheden binnen de school is gericht op veiligheid, 

gezondheid en welzijn. Deze zorg is vastgelegd in de Arbowet. 

Binnen onze school hebben we 10 BHV’ers. In dit schooljaar hebben alle BHV’ers de 

verplichte bijscholing gevolgd.  

 Ontruimingsplan 

Er heeft 1 geplande ontruimingsoefening plaatsgevonden. 

In verband met de lockdown en de cohort-maatregelen heeft een tweede 

ontruiming niet kunnen plaatsvinden. 

De ontruiming is vlot verlopen en iedere medewerker heeft de taken goed 

uitgevoerd. 

Er is geen aanleiding geweest voor aanpassingen 

Ongevallenregistratie en Risico signalering 
 In de school Buiten spelen Gym  Excuries/schoolreis 

Aantal registraties 12  3   

• Het aantal ongevallen en de spreiding over de groepen en activiteiten 

hebben wel aanleiding gegeven voor verdere actie. Een hoog aantal 

incidente betrof specifieke leerlingen in de bovenbouw. Gesprekken met 

ouders, het maken van signaleringsplannen en de inzet van PPO zijn 

uitgevoerde acties 
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• Er zijn geen risico’s via de schriftelijke signalering doorgegeven. 

 Organisatie 

 Leerlinggegevens  

Schooljaren 1 okt t/m 30 sept 2019/2020 2020/ 2021 

Aantal leerlingen op 1 okt  185 181 

Onderbouw (4 t/m 7 jaar) 88 92 

Bovenbouw (8 jaar en ouder) 97 89 

Jongens 93 89 

Meisjes 92 92 

Arrangementen 2 1 

Uitstroom leerlingen VO 19 26 

Verhuizing 11 7 

Overstap naar andere basisschool 5 1 

Uitstroom naar SBO/SO 2 2 

Instroom 4 jarigen 20 28 

Instroom van andere basisschool 9 10 

   

 Uitstroom naar voortgezet onderwijs in te vullen door de administratie 

We hadden dit schooljaar een groep 8 met 26 leerlingen. Deze zijn als volgt 

uitgestroomd: 

 

 VMBO 

Basis/kader 

VMBO 

TL/GL 

VMBO 

TL/HAVO 

HAVO HAVO/VWO VWO 

Aantal 9 4 4 3 3 3 

Percentage 34,7% 15,4% 15,4% 11,5% 11,5% 11,5% 

 

De IEP toets geeft een dubbelvoudig schooladvies (behalve voor VWO). De school 

gaf voornamelijk enkelvoudige school adviezen. Om die reden zijn er meer 

verplichte heroverwegingen dan voorgaande jaren  

Aantal verplichte heroverwegingen advies:  12 

Aantal gewijzigde adviezen n.a.v. de heroverweging: 10 

Uitstroom naar scholen:  

Montaigne Lyceum, de Passie, ’s Gravendreef College, Wellant College, Gymnasium 

Novum, Melanchthon Berkroden, Stanislas College Pijnacker, Wolfert Lyceum,  

Grotius College, Stanislas Krakeelpolderweg, Melanchthon Bergschenhoek, Wolfert 

Lansing, Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad. 

 Gebouw 

De grote posten uit het MJOP, het vervangen van alle zonweringen en dakrenovatie 

laagbouw, zijn uitgevoerd. 

Onvoorziene post :grote reparaties aan riolering. 
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 Bijzondere activiteiten  

Bijzonder schoolreisje 15 juni 2021 

In verband met de geldende RIVM maatregelen konden we dit jaar niet op 

schoolreisje dus hebben de Oudercommissie en het team samen een alternatief 

georganiseerd. Dit is door de leerlingen als heel leuk ervaren 

 

Dit jaar gaan we Op wereldreis in en om de school. Daarbij gaan we verschillende 

activiteiten doen in de loop van de dag, waarbij de groepsleerkracht mee reist met 

de groep.  

 

Een aantal activiteiten worden extra begeleid door Team4talent, stagiaires en 

mensen die een clinic begeleiden.   

 

De onderdelen zijn gelinkt aan de verschillende landen van herkomst die onze 

school rijk is. We verklappen niet alles, maar een activiteit is bijvoorbeeld het 

springkussen in Syrië, schilderen in Groot-Brittannië, dansen in Eritrea, chillen op 

Curaçao en boetseren in België. En dit is nog lang niet alles op deze feestelijke dag, 

waarop plezier centraal staat! 

  

We houden op deze dag de gebruikelijke 

schooltijden (8.30-14.00 uur) aan en de kinderen 

nemen zoals gewoonlijk fruit, drinken 

en hun lunchpakket mee naar 

school. En extra flesje water is 

misschien wenselijk. Het is fijn als de 

kinderen makkelijk zittende, 

sportieve kleren dragen, die ook wat vies mogen 

worden. 

 

Duimen jullie allemaal mee voor een dag met mooi 

weer? Dat zal onze 'reis' nog mooier maken. 
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Pensionering twee leerkrachten 

In de laatste schoolweek hebben we  

afscheid genomen van Agnes Bekenes, zij 

was 47 jaar werkzaam bij de Josephschool 

. Ook Marlies Krebbers nam na 27 jaar 

onderwijs afscheid van onze school.  

Samen met de kinderen hadden zij een 

fanatische dag. De week werd afgesloten 

met een BBQ waar alle (oud)-collega’s in 

de tuin hun opwachting maakten. 

 

Zowel juf Agnes als juf Marlies zijn al vele jaren werkzaam op de Josephschool. 

Sommige ouders van nu hebben zelfs nog bij hen in de klas gezeten.  

 

Op dinsdag 13 juli 2021 om 8.30 uur zullen we beide juffen langs de 

Goudenregensingel en op het schoolplein feestelijk onthalen. Ouders zijn op 

gepaste afstand ook welkom langs de route. Vervolgens gaan de juffen naar de 

eigen klassen voor een klein feestje. Alle klassen krijgen deze dag ook een muzikale 

workshop met Afrikaanse instrumenten verzorgd door Drum4fun. Na een voorstelling 

voor de hele school gaan we om 12.15 met de hele school picknicken op het 

schoolplein. Hier zullen we de juffen nog een keer feestelijk en muzikaal verrassen 

met een ingeoefende flashmob. 

 

Vanaf 13.00 - 13.45 uur zijn alle ouders, oud-leerlingen, familie, bekenden, collega’s 

en oud-collega’s welkom in onze tuin om onder het genot van een drankje hen te 

bedanken en gedag te zeggen. Omdat de kinderen al een feestje gehad hebben, is 

deze receptie niet meer voor hun bestemd.  

  

We houden op deze dag de gebruikelijke schooltijden (8.30-14.00 uur) aan en de 

kinderen nemen zoals gewoonlijk fruit, drinken en hun lunchpakket mee naar school. 

Natuurlijk weten de juffen hier niets van af. Grote geheimhouding dus! 

Duimen jullie allemaal mee voor een dag met mooi weer? Dat zal het 

feestelijke afscheidsfeestje nog mooier maken.  
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 Communicatie 

 Interne communicatie 

Klachtenafhandeling 

De externe vertrouwenspersoon is dit jaar niet ingeschakeld.  

De interne vertrouwenspersoon is niet ingeschakeld door ouders.  

Oudercommissie 

De OC bestond dit jaar uit 6 ouders van kinderen uit verschillende leerjaren. De 

oudercommissie heeft  i.v.m. de geldende RIVM maatregelen dit schooljaar niet 

zoveel kunnen bijdrage als in een normaal schooljaar. 

Wel hebben zij een alternatief schoolreisje georganiseerd. Zie hiervoor de bijzondere 

activiteiten. 

Medezeggenschapsraad 

De MR bestond dit jaar uit drie leerkrachten en drie ouders. De MR is dit jaar 6 keer bij 

elkaar gekomen voor reguliere vergaderingen. 

Tussendoor hebben we veelvuldig contact gehad en zijn we verschillende keren 

extra bij elkaar gekomen i.v.m. het overgaan naar het 5 gelijke dagenmodel. Ook 

hebben de ouders van de MR hierover een ouderraadpleging verspreid en heeft de 

school een Webinar gehouden over ditzelfde onderwerp. 

DCO 

Dit jaar is het Directie Coördinatoren Overleg om de week bij elkaar geweest op 

woensdagochtend.De intern begeleider was aanwezig bij onderwijsinhoudelijke 

onderwerpen. 

Veel tijd moest besteed worden aan de coronamaatregelen en de gevolgen voor 

het onderwijs en de school. 

Teamvergaderingen 

Tussen elke vakantie werd één teamvergadering gepland, waarbij alle collega’s 

aanwezig waren (digitaal of fysiek). De agenda wordt samengesteld door het DCO.  

Kerngroepen lezen en rekenen, Snappet overleggen 

Onder leiding van de bouwcoördinatoren  zijn er gedurende jaar korte sessies van 

een ½ uur geweest waarin basisafspraken rond lezen en rekenen en Snappet  zijn 

doorgenomen en bijgesteld waar nodig. 

Wekelijkse memo 

Wekelijks op donderdag verstuurt de directeur de memo. Hierin worden 

organisatorische  en onderwijsinhoudelijke onderwerpen toegelicht vanuit directie, 

DCO en IB. 

Tevens kunnen collega’s berichten aan het hele team laten opnemen. 

Door gebruik van deze memo worden de overleggen en het mailverkeer 

verminderd. 

Ondersteuningsteam 

Het zorgteam bestaat uit de Intern begeleider, Tamara van den Berg, directeur 

Mariëtte Neijenhuis en schoolmaatschappelijk werk, Jennifer Hilgersom. Op verzoek is 

de orthopedagoog Ellen Titre aanwezig. 



30 
Jaarverslag Josephschool 2020-2021 

Informatieavonden 

De informatieavonden zoals deze normaal fysiek worden gehouden zijn dit jaar 

vervangen door schriftelijke informatie of zijn komen te vervallen.  

10-minuteninloopmiddag 

Ouders, die daar behoefte aan hebben, konden op de eerste woensdagmiddag 

van het schooljaar relevante informatie over hun kind aan de leerkracht kwijt. In 

verband met de coronamaatregelen werd daarnaast alleen  op afspraak met 

ouders gesproken.  

Oudergesprekken 

In september zijn er voor groep 3 t/m 7 startgesprekken gevoerd met alle ouders en 

met leerlingen vanaf groep 5. Na het eerste rapport werden er rapportgesprekken 

gevoerd in februari. Alle rapportgesprekken zijn gevoerd binnen de geldende RIVM 

regels. 

Nieuwsbrieven en Ouderkrant 

Om de 6 weken word een Ouderkrant gemaakt. In verband met het coronavirus is er 

heel regelmatig een nieuwsbrief gestuurd aan ouders. Deze laatste werd vaak 

gemaakt in overleg met de MR. 

 Contacten met Raad van Toezicht, bestuur en directieoverleg 

De Josephschool is één van de vijf scholen van de SKOP (Stichting Katholiek 

Onderwijs Pijnacker). De directies van de vijf scholen zitten in het directieteam. Dit 

directieteam vergadert één keer in de drie weken onder leiding van de Algemeen 

Directeur/Bestuurder Henk Hooymans. Dit schooljaar zijn we twaalf keer bij elkaar 

geweest voor een reguliere vergadering. Met de RvT zijn we dit jaar formeel online bij 

elkaar geweest. Het thema dit jaar was: Hoe groot en hoe klein kan een school zijn? 

 Directieoverleg scholen Pijnacker-Nootdorp  

Binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp komen de directeuren van de 

basisscholen een aantal keer per jaar bij elkaar om over het lokaal onderwijs te 

praten/overleggen. Het afgelopen schooljaar zijn we drie keer online bij elkaar 

geweest. 

 Netwerkbijeenkomsten 

Bij SKOP zijn de volgende netwerken bijeengeweest: 

• Leerkrachten groep 1-2, groep 3 en groep 8 

• Netwerk IB-ers 

• Netwerk schoolopleiders 

• Netwerk ICT-ers 

 Externe communicatie optioneel 

Gedurende het schooljaar 2020-2021 waren er kortlopende of langdurige contacten 

met de volgende personen of instanties: 

 De onderwijsadviesdienst (OA) in de personen van Ronald Karsdorp (Account 

Manager). 
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 De schoolarts in de persoon van mevrouw G.C. Boogert over geneeskundige 

onderzoeken. 
 De logopediste van de GGD over logopedische onderzoeken en 

behandelingen. 
 Schoolmaatschappelijk werk (MEE) in de persoon van Jennifer Hilgersom. 
 Andere basisscholen over de in- en uitschrijving van leerlingen. 
 PPO Delfland in het kader van passend onderwijs.  
 De bibliotheek. 
 De Pabo Thomas More over de stagiaires. 
 Sportverenigingen i.v.m. buitenschoolse activiteiten. 
 Skippy-Pepijn : 

 Naschoolse Opvang en de nieuwe samenwerking rondom de 

Peuteropstap. Contactpersoon locatiemanager Numbat en Wombat 

 Voorbereiding BSO in school en Kindcentrum, contactpersoon Johanna de 

Krom en locatiemanager. 
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 Bijlages 

 Bijlage 1 Opbrengsten schooloverzicht 2020-2021 
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 Bijlage 2  het schoolplan op A4  
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