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Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2017 - 2018 van de Josephschool dat samengesteld is onder eigen verantwoor-
delijkheid.  
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 ver-
wijzen 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 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
mailto:info@josephschoolpijnacker.nl%0C2
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1 Onderwijskundig beleid 

 Schoolontwikkeling 

In het schooljaar 2017–2018 hebben we gewerkt met een jaarplan. Dit jaarplan had een nauwe relatie met 
het schoolplan 2016–2017. Daarnaast zijn er zaken opgepakt en uitgewerkt die niet in het jaarplan ge-
noemd werden. 
In het jaarplan waren betreffende het onderwijskundig beleid de volgende onderwerpen met bijbehorende 
doelen opgenomen: 
 
Expliciete directe instructie 
Borging behaalde resultaten bij rekenen en spelling heeft plaatsgevonden. 
Implementatie van EDI bij begrijpend lezen en taal heeft plaatsgevonden. 
 
Basisafspraken die gelden op onderwijskundig gebied 
Alle basisafspraken zijn inzichtelijk en bekend en worden gebruikt door het volledige team. 
 
Sociale Veiligheid in relatie tot gedrag 
Het team is op de hoogte en past de afspraken toe die zijn gemaakt rond sociale veiligheid. 
 
ICT 

Ouderportaal  
- Evaluatie van Ouderportaal plaatsgevonden bij de ouders iom de MR uiterlijk mei 2018. 

- Evaluatie van het Ouderportaal heeft plaatsgevonden bij het team uiterlijk april 2018.  

- Eventuele aanpassingen in ouderportaal zijn gedaan uiterlijk einde schooljaar 2017-2018. 

- Eventueel gebruik van Ouderportaal voor en door de tussen schoolse opvang is besproken en beslo-

ten. Eind schooljaar 2017-2018.  

Tablets:  
- Er is een keuze gemaakt voor aanschaf van een vorm van tablet onderwijs. Mei 2018. 

- Er is een plan gemaakt zowel financiële als organisatorisch voor gemaakt voor het starten met tablet 

onderwijs. Einde schooljaar 2017-2018 

Communicatie 
- Basisafspraken communicatie middelen (ouderportaal, facebook, website) worden gehanteerd. 

Social Media 
- Voor het Gebruik van Social media is een doorgaande lijn in de school verder ontwikkeld en in gebruik. 

Einde schooljaar 2017-2018. 

Gynzy 
- Gynzy  wordt naar tevredenheid gebruikt in alle klassen . Einde schooljaar 2017-2018. 

 
Taal Sterke School 

Professionele cultuur (met en van elkaar leren) 
- Het team van de Josephschool heeft beschreven wat men onder vakmanschap verstaat. 
- Het team van de Josephschool kan “met en van elkaar leren” in praktijk brengen.  Leren geven en 

ontvangen op professionele wijze feedback (op zowel de taak, het proces als zelfsturing) met als 
doel goed onderwijs voor alle leerlingen. 

- Leraren kunnen reflecteren op hun eigen handelen en op basis daarvan waar nodig hun handelen 
aanpassen. 

- Leraren hebben zich een werkwijze eigen gemaakt, waarin teamleren dagelijkse praktijk is.  
Eigenaarschap/ vakmanschap 

- Als professionals zijn de leraren verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun keuzes;  
- Leraren zijn in staat bij leerlingen meer eigenaarschap voor hun leerproces te ontwikkelen en een 

meer begeleidende dan docerende rol te nemen. 
Inhoud (zie ook ‘onderwerpen’) 

- Leraren hebben kennis van zowel taalontwikkeling en –verwerving in het algemeen als die van meer-
talige leerlingen in het bijzonder.  

- Leraren hebben kennis van de nieuwste inzichten op het gebied van begrijpend luisteren/lezen en 
woordenschat en kunnen deze kennis omzetten in het geven van effectieve instructie (EDI). 
Differentiatie 
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- Leraren zijn in staat om passend bij de leerstijl en onderwijsbehoeften van de leerlingen te differenti-
eren in instructie en werkvormen. Effectieve directe instructie is hierin een standaard. 

- Leraren hebben voldoende kennis van o.a. leerlijnen om verantwoord didactische keuzes te kunnen 
maken. 
Groep 1 /  2 

- De leerkrachten van de groepen 1 /  2  hebben kennis over de manier waarop NT 2 onderwijs vorm 
en inhoud kan krijgen 

- De leerkrachten van groep 1 / /2 vertalen deze kennis naar de dagelijkse praktijk  
- Er is een keuze bij het onderwijs in groep 1 / 2 ze gemaakt voor het wel / niet gaan gebruiken van 

een methode . Bij keuze voor gebruik van een methode is er een besluit genomen voor welke me-
thode. 

 
Andere opgepakte ontwikkelingen 
 
Tevredenheidsenquête ouders, leerlingen team 
In het voorjaar werd een tevredenheidsenquête SKOP breed gedaan.  
 
Verbeteringen bij de TSO 
In overleg met de TSO coördinator zijn er veranderingen bij de TSO doorgevoerd.  

 

 Resultaat schoolontwikkeling 2017-2018  

 
Expliciete directe instructie 
De implementatie en borging van de expliciete directe instructie heeft dit schooljaar net als het vorig school-
jaar verder vorm gekregen. Er werden observaties gedaan door de intern begeleider en de directeur bij alle 
leerkrachten. De leerpunten uit die observaties werden besproken en daarmee zijn de leerkrachten verder 
aan de gang gegaan. Ook zijn de leerkrachten bij elkaar in de klassen gaan kijken zodat zij van elkaar le-
ren. Tijdens de studiemiddagen werden de leerpunten besproken.  
Gebruik van SNAPPET zorgt voor andere basisafspraken.. De basisafspraken voor begrijpend lezen wor-
den meegenomen naar volgend schooljaar bij de Taal Sterke School.  
 
 
Basisafspraken die gelden op onderwijskundig gebied 
Het proces om te komen tot basisafspraken op onderwijskundig gebied is een voordurenede proces. Tij-
dens de bouwvergaderingen werden de afspraken steeds per vakgebied behandeld en vastgesteld. Dit pro-
ces verloopt naar grote tevredenheid van het team. We gaan hiermee door om te zorgen dat we als team 
op eenzelfde manier handelen. Alle basisafspraken zijn inzichtelijk en bekend en worden gebruikt door het 
volledige team. Het gebruik van SharePoint maakt dat het beheren van de basisafspraken wordt onder-
steund. 
 
 
Sociale Veiligheid in relatie tot gedrag 
Er zijn afspraken gemaakt over hoe de gedragskaarten worden gebruikt. We ervaren dat dit onvoldoende 
houvast geeft voor een eenduidige aanpak. Wetende aan het eind van het schooljaar dat er twee collega’s 
weggaan en twee  nieuwe collega’s terig komen hebben we besloten de gedragskaarten niet uit te breiden. 
De afspraken over gedrag in school en in de klas zijn met elkaar besproken en worden toegepast.  
In iedere klas wordt een beloningssysteem op een eenduidige manier passend bij de leeftijd en interesse 

van de leerlingen gebruikt. We hebben moeten constateren dat we toe zijn aan een methode voor sociaal 

emotionele ontwikkeling. De bestaande regels en afspraken als eerst komend schooljaar opnieuw vaststel-

len. Zie ook hier weer start van nieuwe collega’s. Daarna keuze gaan maken voor methode te gaan starten 

schooljaar 2019-2020. 

ICT 
Alle gestelde doelen zijn behaald. 
Ouderportaal is geëvalueerd middels de tevredenheid enquête. We blijven hier als school mee werken. We 
leren steeds meer. Ook Ouderportaal ontwikkelt zich en daarmee wordt het gebruik verbeterd en op som-
mige punten uitgebreid. 
Er is gekozen voor he gebruik van SMAPPET vanaf groep 5. 
Basisafspraken communicatie middelen ouderportaal, facebook, website,  worden gehanteerd 
Er is een doorgaande lijn voor het Gebruik van Social media ontwikkeld en in gebruik.  
Gynzy  wordt naar tevredenheid gebruikt in alle klassen .  
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Taal Sterke School 
Proces verloopt met Onderwijs Advies naar tevredenheid. 
Stuurgroep bijeenkomsten verlopen efficiënt. Studiedagen worden gewaardeerd. 
Woordenschat afspraken zijn ingevoerd in alle klassen. Woordenschat en tweetaligheid is uitgebreid be-
sproken. Basisafspraken zijn deels geformuleerd. Met komst nieuwe leerkrachten in nieuwe schooljaar we-
derom aandacht hiervoor. 
Er zijn klassenconsultaties geweest. Leerkrachten leren van elkaar en inspireren elkaar. Project wordt vol-
gend jaar volgens planning voortgezet. 
 
Andere opgepakte ontwikkelingen 
 
Tevredenheidsenquête ouders, leerlingen team 
In het voorjaar werd een tevredenheidsenquête SKOP breed gedaan.  
De ouders waarderen onze school met een 7,3 en de leerlingen waarderen de school met een 7,5.  
De verbeterpunten uit de enquête zijn meegenomen in het nieuwe jaarplan. 
 
Verbeteringen bij de TSO 
In overleg met de TSO coördinator zijn er veranderingen bij de TSO doorgevoerd. Zo eten de leerlingen nu 
in de klassen en worden er tussen 12.30 en 13.00 activiteiten aangeboden waardoor er meer rust is gekomen. 
Evaluatie vindt volgend scholjaar plaats  
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 Voornemens voor het schooljaar 2018-2019 

 

Dit jaarplan is het laatste jaarplan in de schoolplan cyclus 2015-2019. Dat betekent dat we dit schooljaar, 
los van alle onderwerpen genoemd in het jaarplan, ook SKOP breed schoolplannen gaan maken passend 
bij het nieuw uit te zetten strategisch beleid. 
Kern van het strategisch beleid is: Vertrouwen in vakmanschap. 
Kernwaarden zijn: Betrouwbaar, betrokken en in beweging 
Het jaarplan  heeft als input: 
- Het strategisch beleid als grote paraplu. 

- De punten uit het vorige jaarplan. 

- Aandachtspunten vanuit de tevredenheidsenquête bij ouders, leerlingen en personeel voorjaar 2018 

- Bespreking met het team tijdens de studiedagen en vergaderingen 

 
Onderwerpen in ons jaarplan 
De onderwerpen in ons jaarplan zijn op veel punten onderling verbonden. Op papier zijn zij uitéén gerafeld. 
In de praktijk hebben de onderwerpen veel invloed op elkaar. 
De onderwerpen zijn veelomvattend en om die reden is de hoeveelheid onderwerpen gering. We hebben 
heel duidelijk prioritieten gesteld. 
De onderwerpen zijn vooral didactisch en pedagogisch georiënteerd. 
 
NB: 
Zaken die onderdeel zijn van het primaire proces van de school, zoals bijvoorbeeld functioneringsgesprek-
ken worden niet in een jaarplan beschreven.  

 
Taal Sterke school inclusief verdere implementatie expliciete Directe instructie 
Fase: Deel implementatie en deel borging van resultaten 
Situatieschets/vraagstelling 
Om te zorgen voor borging van werkwijze en afspraken, zal dit tweede jaar van het project TSS in het teken 
staan van afstemming en vastleggen. Daarnaast zal aandacht zijn voor hóe je als leraar impact kunt heb-
ben op het leren van je leerlingen. Hiertoe komen onderwerpen als feedback, mindset en de leerkuil aan 
bod. 
Opbrengst 
- Er zijn basisafspraken voor begrijpend luisteren/lezen. 
- De nieuwe collega’s zijn zoveel mogelijk geïnformeerd over en betrokken bij het proces van de school. 
- Leraren bereiden samen lessen voor (in elk geval voor begrijpend lezen) met als doel met en van el-

kaar leren. 
- Leraren hebben kennis van effectieve feedback en kunnen deze kennis zoveel mogelijk toepassen in 

hun groep. 
- Leraren weten wat de leerkuil inhoudt en kunnen deze kennis overdragen aan hun leerlingen. 
- Leraren kennen de twee vormen van mindset en zijn in staat deze te herkennen in hun groep. Ook we-

ten zij hoe zij hierop kunnen reageren (mede in relatie tot het geven van feedback). 
- Leraren spreken een gemeenschappelijke taal over leren. 
 
Basisafspraken 
Fase: Implementatie en Borging 

- Alle basisafspraken zijn inzichtelijk en bekend en worden gebruikt door het volledige team. 

- Eind schooljaar 2018-2019 zijn alle basisafspraken bekend en inzichtelijk op het SharePoint. 

- Er zijn afspraken gemaakt op welke manier de basisafspraken worden onderhouden binnen de Jo-

sephschool 

Methode Sociaal Emotionele Ontwikkeling 
Fase: Oriëntatie en keuze 

- Er is een doordachte keuze gemaakt voor een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling pas-

send bij de cultuur en de doelgroep van de school. 

SNAPPET 
Fase: Implementatie 

- Dit schooljaar zijn alle leerkrachten voldoende onderlegd in gebruik van SNAPPET zodat SNAPPET 

tijdens rekenen en taal op de juiste manier kan worden gebruikt en de doelen worden bereikt 
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-  

Begaafdheid 
Fase : Heroriëntatie 
- Er heeft een update plaatsgevonden van het huidige begaafdheidsbeleid (denk aan SNAPPET en de 
nieuwe inzichten)  
- Alle teamleden zijn op de hoogte van het begaafdheidsbeleid en handelen hiernaar. 
- Ouders zijn middels de Ouderkrant geïnformeerd over het begaafdheidsbeleid 
- Er is een stappenplan gemaakt voor instroom plusklas en signalering begaafdheid in groep 3 t/m 8 te 
gebruiken voor de leerkrachten 
- Er is een keuze gemaakt voor het wel/niet gaan gebruiken van levelwerk te bereiken . 
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2 Opbrengsten 

 

 Cito Eindtoets 

In groep 8 doen de leerlingen mee aan de Cito eindtoets. De uitslag van deze toets is voor de leerlingen 
belangrijk bij de aanmelding voor een voortgezet onderwijsschool. Wij gebruiken de resultaten van toetsen 
om ons onderwijs te evalueren en indien noodzakelijk bij te sturen. 
 
Overzicht Resultaten CITO Eindtoetsen Josephschool 

Jaartal 2015 2016 2017 2018 

Score 538,9 536,9 537,0 537,5 

Landelijk gemidelde 534,8 534,5 535,1 534,9 
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3 Personeel  (zie ook teamfoto bijlage 1) 

 

 Formatie  

Directie:      Mariëtte Neijenhuis (ma,di,wo,do)  
 
Bouwcoördinatoren:    Onderbouw gr. 1 t/m 4: Agnes Bekenes  
      Bovenbouw gr. 5 t/m 8: Nathalie van Rijn  
 
ICT coördinatoren    Saskia van Andel – Harm Hoogendijk 
 
Opleider in de school (OIDS)  Anne Marie Zijlmans  
 
Groepsleerkrachten:  Iedere groepsleerkracht heeft naast lesgevende taken ook or-

ganisatorische en groepsoverstijgende taken. 
Groep 1-2 A     Marlies Krebbers (ma,di,wo), Simone Turkstra (do,vrij) 
Groep 1-2 B     Agnes Bekenes (ma,di,do), Carla de Graaff(wo,do) 
Groep 2     Simone Turkstra (vrij) 
Groep 3     Stephanie Marinus (di wo,do,vrij) Laura vd Geest (ma,di) - 
Groep 4     Anne Marie Zijlmans(wo,do,vrij)- saskia van Andel (ma-di) 
Groep 5     Ilonka Poelstra (ma,di,wo) – Mariette Eijsackers (do,vrij)– 
Groep 6     Paul Beeren(gehele week) 
Groep 7     Harm Hoogendijk (gehele week) 
Groep 8      Nathalie van Rijn (gehele week) 
Plusklas     Mariette Eijsackers  (vrij-middag)  

 
 

Intern begeleider    Saskia Zwinkels (ma,di,wo).  
 

Interne vertrouwenspersonen  Agnes Bekenes en Anne Marie Zijlmans  
 

 Vakleerkracht gymnastiek:    Jeroen Kat.(di) 
 
 Onderwijsassistent :   Frouwke Boering (12 uur ) 

Mary Opoku (20 uur schakelklas, 10 uur Josephschool) 
       Elly Cornet (17,5 uur ) 
  

Onderwijs ondersteunend personeel: 
Administratie    Joke van den Bogaerdt (12,5 uur)   
Conciërge     Lenie van de IJssel (15 uur) 
    
SKOP internationale Taalklas  Edith van Rooijen (32 uur in 5 dagen) 
 

 Klassenverdeling 

2  groepen 1/2     Gemiddeld over het hele schooljaar: ± 26 leerlingen   
1 groep 3     20 leerlingen 
1  groep 4     24 leerlingen  
1  groep 5     27 leerlingen  
1  groep 6     21 leerlingen  
1  groep 7     26 leerlingen  
1  groep 8     22 leerlingen  
1  SKOP schakelklas   start schooljaar 12 leerlingen-einde schooljaar 17 leerlingen   
 

 Onderwijspersoneel 

Dit schooljaar hebben we gewerkt met 3 fulltimers en 11 parttimers. 
De groepsbezetting (9 groepen, incl. Taalklas) hebben we ingevuld met 3 fulltimers en 10 parttimers, com-
pensatieverlof en bapo-invullingen niet meegerekend. 
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  Onderwijsondersteunend personeel 

Lenie van der IJssel is bij ons in dienst als conciërge. Zij werkt 15 uur in de week verdeeld over 5 dagen 
gedurende de ochtend en de middag. Zij draagt o.a. zorg voor koffie en thee, kopieerwerk, het beheer van 
het gebouw, het beantwoorden van de telefoon, het ontvangen van bezoekers en overige voorkomende 
werkzaamheden.  
Joke van den Bogaerdt is onze administratieve kracht voor 12,5 uur per week, verdeeld over 3 dagen. Haar 
werkzaamheden bestaan uit de leerlingenadministratie, de financiële administratie, het beantwoorden van 
de telefoon, overige administratieve handelingen en ondersteuning van de directeur.  
Frouwke Boering en Mary Opoku zijn onze onderwijsassistentes.  
De ondersteunende werkzaamheden van Frouwke richten zich met name op de onderbouw en vinden over 
het algemeen plaats in de zogenaamde KO-kamer. De ondersteunende werkzaamheden van Mary zijn ge-
richt op de Schakelklas ne de meertalige leerlingen in de groepen 1 / 2. 
 
De schoonmaak is in handen van het bedrijf FSO. Goede hygiëne in een school is een gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid waar iedereen zijn bijdrage aan moet leveren.  
Onderhouds- en herstelwerkzaamheden in de tuin zijn in handen van hoveniersbedrijf van de Ree en een 
betaalde vrijwilliger: dhr. Hooijmans. 
 

  Directie 

De directeur: Mariëtte Neijenhuis heeft een aanstelling van 4 dagen. 
Het directieteam bestaat uit de directeur een onderbouwcoördinator en een bovenbouw coördinator. Om de 
week zijn de bouwcoördinatoren op de woensdagochtend ambulant en staat het directie – coördinatoren 
overleg (DCO) gepland.  
 

  ICT 

Het beheer van het netwerk en de hardware is in handen van ITS. De bedoeling is dat door de technische 
ondersteuning van ITS de ICT’ers zich meer richten op onderwijskundige ICT zaken. In de praktijk blijkt dat 
de inzet zich vooral richt op het goed laten werken van de soft- en hardware.  
 

 Stagiaires  

We vinden het als school tot onze taak horen een bijdrage te leveren aan de opleiding tot nieuwe leerkrach-
ten. Anne Marie Zijlmans was onze opleider in de school. Zij verzorgde  dit afgelopen jaar  de begeleiding / 
ondersteuning van de mentoren en de stagiaires Ook speelde zij een rol bij de begeleiding van nieuwe col-
lega’s op onze school. Daarnaast woonde zij de bovenschoolse overlegmomenten bij tussen de Opleiders 
In De School van de andere SKOP scholen. De organisatie van het opleiden in de school lag ook in het af-
gelopen jaar in haar handen.  
 
Kosten OIDS:   Bovenschools 0,1 fte. 
 
In het afgelopen jaar hebben onderstaande stages plaatsgevonden: 
PABO Thomas More: 
Caspar Beck   eerstejaars groep 5 en 3 
Marjolein Weesing    eerstejaars groep 4 
Emma Windmeyer    tweedejaars groep 8 
Anouska Lavieren    leraar in opleiding (LIO)  groep 6 
 
Vijf stagiaires van verschillende middelbare scholen voor maatschappelijke stage of snuffelstage. 
Drie leerlingen voor onderzoek profielwerkstuk. Wolfert Lyceum. 
 
Ook hebben we dit schooljaar 5 leerlingen uit het voorgezet onderwijs de ruimte geboden om hun maat-
schappelijke stage bij ons op school te volbrengen en 3 leerlingen onderzoek uit te voeren voor hun profiel 
werkstuk.  
 

3.1.7 Lief en Leed 

Dit jaar is één leerkracht ten gevolge van een lastige  privé situatie een aantal weken vervangen door de 
Leerkracht in Opleiding. Tijdens deze periode was de betreffende leerkracht wel aanwezig maar stond niet 
voor de klas. 
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 Personeelsbeleid 

 Vacatures 

Bij de start  van het schooljaar is Elly Cornet als onderwijs assistent in dienst getreden. 
 

 Leeftijdsbewust personeelsbeleid 

Binnen het bestuur is er aandacht voor leeftijdsbewust personeelsbeleid. Op onze school maken 2 perso-
neelsleden gebruik van de Bevordering Arbeids Participatie Ouderen (Bapo) 
 

 Bezetting groepen 

In de bezetting van de groepen is er dit schooljaar niets  veranderd.  
 

 Nascholing 

Er is dit schooljaar voor gekozen om het studiebudget voor een groot deel te besteden aan teamscholingen 
 

 Individuele scholing  

Naast de individuele scholingen die medewerkers hebben gedaan zijn we als team gestart met : 
Scholings traject Taal Sterke School 
Dit traject is op maat gemaakt voor onze school in overleg met Onderwijs Advies. Zie hiervoor ook hoofd-
stuk 1.1 schoolontwikkeling.  
 
Taal Sterke School  “Woordenschatonderwijs is meer dan woorden leren “ 
Tijdens de studiedag op maandag 25 september hebben we ons verdiept in het 
belang van goed woordenschatonderwijs. 
Tijdens de studiedag hebben we ons verder verdiept in de theorie van woorden-

schat ontwikkeling. Daarnaast hebben we met elkaar opdrachten gedaan om de 

theorie in ons eigen onderwijs  toe te passen. Het was een leerzame  en inspire-

rende dag waar we met en van elkaar hebben geleerd. 

 
Taal Sterke School “Meertaligheid” 
Woensdag 15 november hebben we ’s middags een studiemiddag gevolgd. 
Deze middag hebben we ons verdiept in het meertalige kind in de klas. Men 
spreekt van twee-of meertaligheid wanneer kinderen tijdens hun ontwikkeling in 
aanraking komen met meer dan één taal. Het gaat hierbij om kinderen van ou-
ders met verschillende moedertalen, die vanaf de geboorte tweetalig worden opgevoed 
 
Tot slot hebben we deze middag gebruikt om met elkaar de klassen in te gaan om te leren van de collega’s 
wat er is gedaan aan woordenschat onderwijs, 
We hebben een start gemaakt met afspraken over ons woor-

denschat onderwijs. U kunt 
daarbij denken aan  school-
brede afspraken over het ge-
bruik van een woord van de 
dag/ week of het gebruik van 
een woord paraplu of woord-
web in de klas.  
De middag heeft ons onder-
wijs weer Taal Sterker ge-
maakt.  

4 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  BHV’ers 9 leerkrachten, de conciërge en de vakleerkracht gymnastiek. In 
dit schooljaar zijn er 2 leerkrachten nieuw opgeleid en hebben alle overige BHV’ers de verplichte bijscho-
ling gevolgd.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia9tDyhqXWAhVFYlAKHXJrA_AQjRwIBw&url=https://schoolschrift.wordpress.com/2013/10/11/woordenschat-hoe-wat-en-vooral-waarom/&psig=AFQjCNFD6jbKQbdFpXStN0tik-hNEEwHYA&ust=1505491459885464
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 Ontruimingsplan 

Ieder jaar wordt het ontruimingsplan aangepast en besproken in het team. In de maand oktober 2017 heb-
ben we een ontruimingsoefening onder schooltijd gehouden. De ontruimingsoefening verliep snel en orde-
lijk. 
 

 Ongevallenregistratie en Risico signalering 

Leerja-
ren 

Aantal 
regi-
straties 

School 
/ 
groep 

Buiten 
spelen 

Gym  TSO Excur-
sies/ 
school-
reis 

1/2       

3       

4       

5       

6       

7     1  

8       

Totaal     1  

 
Het aantal ongevallen en de spreiding over de groepen en activiteiten hebben geen aanleiding gegeven 
voor verdere actie. 
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5 Organisatie 

 

 Leerling-gegevens 

 
Schooljaren: 1 okt. t/m 30 

sept. 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Aantal leerlingen op 1 okt  200 194 198 

Onderbouw (t/m 7 jaar) 94 91 91 

Bovenbouw (8 jaar en ou-

der) 

106 103 107 

Jongens 98 95 94 

Meisjes 102 99 104 

Gewicht geen 186 177 178 

Gewicht 0,30 6 5 4 

Gewicht 1,20 8 12 16 

Rugzak/Arrangement leer-

ling 

1 0       2 

Nederland 143 137 133 

Niet Nederlandse culturele 

achtergrond 

57 57 65 

Uitstroom Verhuizing  8 19 8 

Instroom verhuizing 

Overige instroom leer-

lingen 

6 

15** 

10 

11** 

9 

10** 

Uitstroom Overig 3 3 9 

Uitstroom SO betreffende 

schooljaar 1/10-30/9 

1 3 1 

Uitstroom naar VO  29 21 28 

Uitstroom naar VSO 0 0 0 

Uitstroom naar Kopklas 1 1 1 

Instroom kleuters 16 23 25 

Zittenblijvers 3 3 0 

Verlengde kleuterperiode  1 6 1 

Versnelde kleuterperiode 2 3 3 

* leerling uit het SO 
** Asielzoekers 

 Uitstroom naar voortgezet onderwijs 

 
De leerlingen van groep 8 zwermen uit naar allerlei scholen voor VO in onze regio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2016 2017 2018 

LWOO / VMBO KB /VMBO 
TL 

13 46
% 

4 19
% 

13    46% 

VMBO TL / HAVO 5 17
% 

5 24
% 

   3    11% 

HAVO 3 10
% 

1 5%    4    14% 

HAVO / VWO 3 10
% 

4 19
% 

   2     8% 

VWO 5 17
% 

7 33
% 

   6    21% 
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6 Gebouw 

 
Er heeft in 2017 ene grote reparatie plaatsgevonden aan de verwarmingsketels. Een grote lekkage op het 
lage dak is opgelost. Naast het verder gebruikelijke onderhoud aan het gebouw zijn er geen noemenswaar-
dige onderhoudswerkzaamheden verricht. 
 

7 Bijzondere activiteiten 

 
Augustus 
 
Start 
Enthousiast is het team op maandag 21 augustus weer aan de gang gegaan. De 
vrijdag ervoor zijn zij bij elkaar gekomen om de puntjes voor het nieuwe school-
jaar op de ‘i ‘ te zetten en een cursus te volgen over Gynzy, een computerpro-
gramma dat zij in kunnen zetten bij hun lessen. 
10-minuten  inloopmiddag   
Om de ouders de gelegenheid te geven om persoonlijk extra informatie over hun 
kind met de nieuwe leerkracht uit te wisselen, is er op woensdagmiddag 23 au-
gustus de mogelijkheid om dit in een 10-minuten gesprek te doen.   
Mad Science 
Op 22 augustus komt een van de Mad Science professoren een spectaculaire Science 
show op de Josephschool geven. Hierna kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich 
opgeven voor de naschoolse cursus die na de herfstvakantie start. Zes weken lang wor-
den zij meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstra-
ties!  Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de wetenschap en 
techniek die daarachter zit uitleggen. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als 
echte wetenschapper! Van lessen over geluidsgolven en het weer tot de wereld van mag-
neten en optische illusies. Er komt van alles aan bod! 
Filmopname 
Om de school te promoten wordt er op 28 augustus een promotiefilmpje gemaakt. Twee 
dagen lang loopt er een filmploegje rond die allerlei activiteiten in de klas, speelzaal en speelplaats filmt. Het 
is een leuk filmpje geworden van een paar minuten en dit filmpje is te zien op de website.  
 
September 
 
Kenningsmakingsavond en jaarvergadering Oudercommissie 
Dinsdag 5 september is er een combinatie van kenningmakingsavond en de jaarvergadering van de Ouder-
commissie. Eerst gaan de ouders op bezoek in de klas van hun kind en horen daar van de leerkrachten wat 
de kinderen dit jaar gaan leren en hoe we dat aanpakken. Aansluitend is de jaarvergadering. De meeste 
leden van de oudercommissie gaan ermee stoppen, maar er zijn gelukkig 10 enthousiaste vaders en moe-
ders die zich aanmelden, waardoor we nu een weer wat grotere oudercommissie hebben. 
Koffie thema ochtend 
Ook dit jaar gaan we een paar koffie themaochtenden organiseren. De eerst vindt plaats op woensdag 6 
september. We praten met de ouders over ontmoeten en de rol van de school daarbij. Specifiek wisselen 
we met elkaar van gedachten over hoe we elkaar beter kunnen leren kennen 
Studiemiddag SKOP 
Vrijdag 8 september heeft het team samen met de andere SKOP scholen weer een leerzame studiemiddag. 

Kamp 
Op maandag 11 september stappen de leerlingen van groep 8 en hun kampleiding in de bus op weg naar 
Loon op Zand. Zij gaan daar 5 dagen genieten van een mooie kampweek! Ze worden rond 10.15 uur uitge-
zwaaid door ouders van groep 8, alle leerlingen en leerkrachten van de school.  

Zij verblijven in het kampverblijf ’t Kraanven. Vanuit hier worden allerlei acti-
viteiten op het kampterrein gedaan, maar ook zeker daar buiten.  Samen 
spelen, samen eten, samenwerken, samen praten, kortom de hele dag met 
elkaar optrekken. Het kweekt een stuk onderlinge verstandhouding, die ver 
uitgaat boven de relatie leerling-medeleerling en leerling-leerkracht zoals die 
zich in het normale schoolleven afspeelt. Hiervan willen ze gebruik maken 
om elkaar opnieuw en/of anders te leren kennen en waarderen, los van de 

“rol” die ze elkaar in de klas vaak opdringen. Hierop kunnen ze in de klas verder bouwen. 
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Schoolreisje 
De volgende dag gaat groep 1 t/m 7 op schooreisje naar Blijdorp. Enthousiast lopen de 
kinderen in groepjes onder begeleiding van een ouder de dierentuin rond. Niets wordt 
overgeslagen: olifanten, het pasgeboren girafje, de ijsberen, de roofvogelshow en nog 
veel meer. In het Oceanië kijken de kinderen hun ogen uit. Natuurlijk is er ook tijd om 
even zelf als een aapje in de speeltuin rond te struinen en hun klim en klauter toeren uit te 
halen. 
Open ochtend 
Woensdag 20 september kunnen belangstellenden de school in bedrijf komen bekijken. Leerlingen van 
groep 8 leiden de ouders van misschien toekomstige leerlingen rond en vertellen over het reilen en zeilen 
van de school. 
Studiedag 
Dit schooljaar gaan de leerkrachten aan de slag met het project “Taal Sterke School”.  Op maandag  25 
september is de eerste studiedag. We gaan aan de slag o.l.v. de Onderwijs Adviesdienst om te kijken hoe 
we onze leerlingen op een zo goed mogelijke manier taalonderwijs kunnen geven en wat het belang is van 
goed woordenschatonderwijs. Aan het eind van de dag gaan de leerkrachten enthousiast en gemotiveerd 
aan de slag om het geleerde in de praktijk te brengen. 
Spelletjesmiddag groep 1/2b 
Verschillende keren per jaar hebben de kleutergroepen spelletjesmiddag. Op dinsdag 26 
september is de eerste. Onder begeleiding van enthousiast ouders spelen de kleuters ver-
schillende gezelschapsspelletjes met elkaar.  
Kinderpostzegels 
Woensdag 27 september rennen de kinderen van groep 8 weer snel naar buiten om zoveel mogelijk kin-
derpostzegels, kerstkaarten e.d. te verkopen. 
Startgesprekken 
Dit schooljaar hebben we een nieuwe opzet wat de rapporten betreft. Het rapport komt nu 2 keer per jaar 
uit. Ook vinden er na ongeveer 6 weken in het nieuwe schooljaar 10 – minuten startgesprekken plaats. Zo-
wel ouders als kinderen vullen van tevoren een formulier in en herover wordt tijdens de startgesprekken 
met de ouders gesproken. “Wat de verwachtingen van de kinderen, de ouders en de leerkrachten?” 

Week Tegen Pesten    
Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en 
veilige groep. Het voorkomen en aanpakken van pesten vraagt het hele jaar door 
aandacht en heeft het meeste kans van slagen als je leerlingen, ouders en je col-
lega’s daarbij betrekt. De Week Tegen Pesten helpt  daarbij. Elk jaar in september 
doen scholen in het primair- en voortgezet onderwijs mee met de Week Tegen 
Pesten. 
Ook de Josephschool heeft hieraan meegedaan. Bij de bovenbouw lag de nadruk 
op online pesten tegen gaan. Wat zeg je wel op WhatsApp en wat kan je beter op 

een andere manier zeggen. Wat doe je als je merkt dat je klasgenootje online gepest wordt? 
In de onderbouw voeren we veel gesprekken, maken we tekeningen  en geven we dramalessen over het 
thema pesten. Ze kunnen nu heel goed vertellen wat het verschil is tussen plagen en pesten. 
 
 
Oktober 
 
Kinderboekenweek 
Kinderen van groep 7 openen op woensdag 4 oktober de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema ‘Grieze-
len’. En griezelen wordt er genoeg in de groepen.  Alle leerlingen genieten rond half 9 de opening van de 
Kinderboekenweek op het plein en van de dans ingestudeerd door groep 7.  
Daarna gaan de leerlingen terug naar de groepen. Ouders en verzorgers die buiten ook mee hebben staan 
te kijken kunnen daarna de hal in, waar koffie en thee klaar staat! 
Koffie thema ochtend 
Ineke van der Meijden van bibliotheek Oostland vertelt ons meer over het nut en de 
noodzaak van voorlezen. 
Op school wordt veel aandacht besteed aan technisch lezen (het snel en goed kunnen 
herkennen en hardop uitspreken van wat je leest), begrijpend lezen en aan woorden-
schat ontwikkeling. 
Als er thuis veel wordt voorgelezen (in de eigen taal) leren kinderen veel woorden. In 
eerste instantie leren kinderen woorden in hun eigen taal waardoor zij daarna makkelijker 
in een tweede taal woorden kunnen leren. 
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November 
 
Klussenavond 
Met behulp van een paar handige ouders wordt er op donderdag 2 november weer de nodige klusjes ver-
richt. 
Koffie-themaochtend 
De ouders komen in de klas kijken naar het werk van hun kinderen. Zij zien hoe hard hun kinderen al ge-
werkt hebben. Aansluitend wordt er in de hal een kopje koffie gedronken. 
Rapport groep 2 
Leerlingen van groep 2 krijgen op donderdag 9 november voor het eerst een rapport mee naar huis. Dat is 
vooral voor de ouders weer spannend. 
Groep 6 naar het Rijksmuseum 

Op vrijdag 10 november gaan de groepen 6 en 7 naar het Rijksmuseum in Am-
sterdam. Rond de klok van 11 uur worden ze met een bus opgehaald en een uur 
later staan ze midden op het Museumplein in Amsterdam. Daar worden de jassen 
en tassen in een verrijdbare kooi gedaan en toen kon de rondleiding beginnen. 
De rondleiding gaat langs allerlei mooie schilderijen. Zo bekijken ze o.a. bij ”Het 
melkmeisje” van Vermeer en ook natuurlijk ook “De nachtwacht” van Rembrandt. 
Daarnaast zien ze een oorlogsschip en ook nog poppenhuizen. Tijdens de rond-
leiding mogen de kinderen ook stoffen aanraken en specerijen proeven. Na an-

derhalf uur komt er helaas een eind aan de rondleiding en gaan de kinderen terug naar school. Ze vinden 
het een leuk uitje en zouden het liefst nog een keer gaan.  
Studiemiddag 
Woensdag 15 november volgt het team we ’s middags een studiemiddag. We verdiepen ons in het meertalige 
kind in de klas. Men spreekt van twee-of meertaligheid wanneer kinderen tijdens hun ontwikkeling in aan-
raking komen met meer dan één taal. Het gaat hierbij om kinderen van ouders met verschillende moederta-
len, die vanaf de geboorte tweetalig worden opgevoed. 
We weten nu na deze studiedag nog beter hoe we in onze groepen meertalige leerlingen kunnen helpen met 
het leren van onze taal. 
We weten nu ook nog beter hoe we onze eentalige leerlingen kunnen laten profiteren van hun meertalige 
vriendje of vriendinnetje. 
Tot slot gebuirken we deze middag om met elkaar de klassen in te gaan om te leren van de collega’s wat er 
is gedaan aan woordenschat onderwijs. 
Huiswerkweek groep 8 
Als voorbereiding op het voortgezet onderwijs krijgt groep 8 in de week van 20 november de hele week 
huiswerk op. Zo leren ze dan hoe ze het beste hun huiswerk in kunnen plannen en wat het is om elke dag 
huiswerk te krijgen. 
10 minutengesprekken 
De oudergesprekken, naar aanleiding van het rapport van groep 2, vinden plaats op 21 november. De ou-
ders gaan dan in gesprek met de leerkracht over de vorderingen van hun kind. 
Spelletjesmiddag 
Het is donderdag 30 november weer erg gezellig in de kleutergroepen. Het blijft een genot om de kinderen 
gezelschapsspelletjes te zien spelen en te zien hoe moeilijk het soms is om te verliezen of een spelletje te 
spelen dat je eigenlijk niet zo leuk vindt. 
 
December 
 
Sinterklaas 

Dinsdag 5 december is Sinterklaas bij ons op bezoek. Om 
iets over half negen komt de Sint met zijn pieten aan in een 
kar van kinderopvang Skippy. Nadat hij door ons allen op 
het schoolplein is ontvangen gaan we met zijn allen naar 
binnen. Daar doet Sinterklaas met zijn Pieten vrolijk mee 
aan onze welkomstliedjes. Al zingend en dansend begroe-
ten we Sinterklaas. Na dit welkom gaan alle kinderen naar 

de klassen, waarna de kleuters snel weer terugkomen naar de hal om Sinterklaas hun optreden te laten zien. 
Sint vindt dit zo leuk dat hij daarna de kleuters in hun eigen klassen bezoekt en hen een cadeautje geeft. 
Daarna is het de beurt aan de groepen 3 tot en met 5 om Sinterklaas te verblijden met een optreden. Ook 
na deze optredens komt Sint nog de klassen binnen. Als laatste bezoekt hij de groepen 6 tot en met 8 die 
die dag hun surprises krijgen en uitpakken. ’s Middags zijn er in de groepen allerlei activiteiten en sluiten de 
kinderen een heel leuke dag op een ontspannen manier af. 
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Kerststallententoonstelling 
Nu de kruidnootdampen zijn opgetrokken is het tijd voor Kerst. Behalve 
dat de kerstboom in elke klas komt te staan, gaan de kinderen in de week 
van 11 december naar de kerk om de kerststallen tentoonstelling  te be-
wonderen. 
Koffie themaochtend 
Op woensdag 13 december kunnen ouders van de school een kerstwens 
maken voor de kinderen. De wensen zullen na afloop van de musical uit-
gedeeld worden aan de kinderen van de school. Deze activiteit begint om 8.30 uur en uiteraard wordt er 
ook koffie geschonken.  
Kerstknutsel 
Later op die dag gaan de groepen 1 t/m 7 van 10.30 – 12.00 u gezellig gaan kerst knutselen onder leiding 
van een groot aantal enthousiaste ouders en hun leerkracht. De groepen 1 / 2 en 3, de groepen 4 en 5 en 
de groepen 6 en 7 werken samen, zodat er voor de kinderen  een groot aantal mogelijkheden is om uit te 
kiezen. 
Kerstkoken 
Groep 8 gaat met juf Nathalie en een aantal ouders aan de slag met kerst koken. De 
dag start met het doen van de benodigde boodschappen door de kinderen. Natuurlijk 
wordt deze ochtend besloten met een sfeervolle kerst lunch. 
Kerstviering 

Donderdag 21 december wordt aan het eind van de middag en het begin van de avond drie 
voorstellingen gegeven door groep 6, die al weken hard aan het oefen zijn geweest. De mu-
sical heeft de Moeite waard! Zoals de naam van de musical al duidelijk maakt, brengen de 
kinderen de boodschap over dat iedereen er to doet en de moeite waard is. Een mooie ge-
dachte om de Kerst mee in te gaan. 
 
 

Januari 
 
Informatieavond groep 8 
De ouders van groep 8 krijgen op 9 januari een informatieavond over het voortgezet onderwijs. Zo kunnen 
zij goed geïnformeerd op zoek naar de juiste school voor hun kind. Het is voor veel kinderen en ouders een 
spannende tijd. 
Studiedag 18 januari 
Tijdens de studiedag 18 januari zijn we als team weer verder aan het werk met het pro-
ject Taal Sterke school. In de ochtend maken we nadere afspraken en kijken met elkaar 
mee bij de woordenschat uitbreiding. Daarbij bieden we nu bij woorden heel bewust 
naast de basiswoorden meer “moeilijke” woorden aan in alle groepen.  
Elke klas heeft het woord van de dag. Deze woorden vinden we in een van de metho-
des die we gebruiken of komt uit een van de kinderen zelf. Waar nodig gebruiken we een plaatje. Woorden 
blijven minimaal een week hangen. 
Daarna leren we wat de nieuwste inzichten zijn voor het verbeteren van begrijpend lezen en begrijpend 
luisteren.  
In de middag werken we met elkaar gewerkt aan het nieuwe rapport dat de ouers en kinderen over een 

paar weken ontvangen. 
Vormsel 
Leerlingen van groep 8 hebben de mogelijkheid om op zaterdag 20 januari in de Joannes de Dooperkerk 
gevormd te worden. Een belangrijke gebeurtenis voor de leerling en het hele gezin.  
 Nationale voorleesdagen 
De Nationale Voorleesdagen starten op woensdag 24 januari met een voorleesontbijt 
voor de groepen 1 t/m 5. Tijdens het ontbijt wordt er o.a. voorgelezen uit het prenten-
boek: ‘Ssst! De tijger slaapt’ van Britta Teckentrup. In veel klassen lezen “gasten” voor, 
zoals dhr Staalduine, wethouder van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. 
Kinderkrant 
In de Ouderkrant is voor het eerst ook ruimte gemaakt voor de Kinderkrant door onze 
eerste kinderredactie gemaakt. De kinderen uit de bovenbouw hebben gesolliciteerd voor een plek in de 
kinderredactie. De sollicitatiecommissie, bestaande uit juf Agnes, juf Nathalie en meester Paul, hebben met 
veel plezier de sollicitatiebrieven gelezen. Op deze wijze betrekken we graag leerlingen bij de Ouderkrant. 
We geven leerlingen de gelegenheid om onderwerpen die zij belangrijk, leuk of interessant vinden aan ou-
ders te laten weten. Denk hierbij aan een soort reporters functie Bijvoorbeeld interview van een juf of 
meester, iets wat een leerling speciaal heeft meegemaakt of misschien een stukje over iets wat in de wijk 
gebeurd. We besteden daarnaast ook in de klassen aandacht aan deze kleine kinderkrant. Zo zien de an-
dere kinderen ook wat er wordt geschreven. 
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Februari 
 
Voorleeswedstrijd 
Voor de groepen 5 t/m 8 is de afgelopen dagen een begin gemaakt met de voorleeswedstrijd. Alle kinderen 
hebben thuis een stukje tekst voorbereid uit een boek en lezen dat voor. Elke klas krijgt zo een voorlees-
kampioen. De winnaars van elke groep strijden op donderdag 1 februari om de titel “voorleeskampioen 
2018 van de Josephschool.”   
Best wel spannend om voor vier groepen te mogen voorlezen. Dat zijn toch meer 
dan 100 kinderen bij elkaar. Daarnaast worden de voorlezers door een jury be-
oordeeld. Deze jury bestaan uit de nummers twee van de voorrondes in de klas-
sen. Zohra uit groep 7, Fenna uit groep 8, Bill-Jeff uit groep 6 en Jula uit groep 5 
tonen die middag hun voorleeskunsten.. Dat doen zij prima en ze maken het de 
jury wel erg lastig. Uiteindelijk neemt de jury een beslissing en roepen Fenna uit 
groep 8 tot voorleeskampioen van de Josephschool. 
Wij willen met deze activiteiten het leesplezier van kinderen vergroten, spraak- en taalontwikkeling bevor-
deren, fantasie prikkelen en de woordenschat verrijken. Laten we ook vooral niet vergeten dat voorlezen 

erg leuk en gezellig is! 
Rapport groep 3 t/m 8 
Vrijdag 9 februari is het een spannende dag voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Zij krijgen hun 1ste rapport 
mee naar huis. Vanaf nu worden de vakken beoordeeld met cijfers. Dat geeft zowel voor de kinderen als de 
ouders een duidelijker beeld. 
Carnaval 
Op dinsdag 13 februari is het Carnaval op school. Nadat prins, prinses Carnaval 
en hun gevolg de sleutel krijgen van juf Mariëtte gaan alle kinderen de school in. 
Daar zijn allerlei spelletjes in het thema “Olympische winter spelen” uitgezet. Zo 
kan je er minicurlingen, schaatsen, medailletje prik en koek en zopie happen 
spelen. Uiteraard is er een dopingcontrole en ook is er het Holland Hotseknotse 
Huis waar de kinderen kunnen drinken en een snoepje krijgen. Rond de klok van 
drie uur is er nog een grote polonaise op het plein en als Juf Mariëtte de sleutel van de school weer terug-
krijgt, komt er weer rust in de school 
10-minuten gesprekken 
Op dezelfde dag vinden 's middags en 's avonds de 10-minuten gesprekken met de ouders plaats n.a.v. de 
rapporten. 
Koffie themaochtend 
Na de inloopochtend blijven weer ouders op school op donderdag 22 februari gezellig in de hal koffiedrin-
ken om met elkaar over een thema na te denken en hun mening daarover te geven. 
 
Maart 
 
Studiedag 

De kinderen hebben een dagje extra vakantie, want er is een studie-
middag op maandag 5 maart. De studieochtend staat in het teken 
van de begrijpend lezen en begrijpend luisteren, dit is een onderdeel 
van de Taal Sterke School. De studiemiddag staat in het teken van 
het analyseren van de Cito toetsen. Samen kijken we naar de resul-
taten van groepen en de resultaten van de school.  
 
 

Tutorlezen 
In de periode van de voorjaarsvakantie tot de meivakantie gaan we weer tutor-le-
zen. Dit doen wij met alle leerlingen van groep 3 t/m 8, de schakelklas en kleuters 
die al kunnen lezen. Bij het tutor-lezen koppelen we verschillende klassen aan el-
kaar en gaan de leerlingen in tweetallen met elkaar lezen. Zij lezen dan op het ni-
veau van de  (meestal) jongste lezer. Er wordt uit boekjes gelezen, maar er wor-
den ook woordenlijsten geoefend. Het voornaamste doel is dat we met elkaar veel 
leeskilometers maken! Alleen als je veel leeskilometers maakt, gaat je leesniveau 
omhoog!  
Open ochtend voor nieuwe ouders 
Op woensdag 7 maart geeft een aantal leerlingen van groep 8 rondleidingen aan nieuwe ouders. De leer-
lingen vertellen wat zij belangrijk vinden op school en laten alles van de school zien. Na afloop van de 
rondleiding brengen zij de nieuwe ouders naar juf Mariëtte, zodat juf Mariëtte de nieuwe ouders ook heeft 
gesproken. Op deze manier willen wij de ouders een goed beeld geven van de school. 
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Inloopochtend en het Josephcafé 

Op dinsdag 13 maart mogen alle ouders om 08.30 uur mee de klas in. Trots 
laten veel kinderen hun werk aan hun vader of moeder zien. De leerkrachten 
genieten van het enthousiasme van de kinderen en de ouders. Om 08.45 uur 
beginnen de lessen en gaat het Josephscafé open voor een lekker kopje kof-
fie en thee. Aan elk Josephcafé zit een thema gekoppeld. Dit keer is het 
thema logopedie.  
 
 
 
 
 

Kangoeroewedstrijd 
Elk jaar kunnen de kinderen van groep 3 t/m groep 8 meedoen met de Kangoeroewedstrijd, dit is een toets 
op het vakgebied rekenen / wiskunde. Ook dit jaar hebben weer veel kinderen zich opgegeven. Tijdens de 
kangoeroewedstrijd op woensdag 14 maart krijgen de kinderen ongeveer 25 vragen. Het leuke tijdens deze 
wedstrijd is dat je anders moet denken dan tijdens de rekenlessen. Bij een wedstrijd hoort natuurlijk een 
aandenken en een prijs, die juf Simone heeft uitgereikt. 
Plusklas 

Vanmiddag hebben de leerlingen van de plusklas een escape room in de school mo-
gen proberen. In verschillende ruimtes lagen opdrachten die opgelost moesten wor-
den om naar een volgende ruimte te kunnen. Het was soms flink zweten en puzze-
len, maar wat hebben ze genoten. 
 
 
 
 

Josephcafé  
Deze themaochtend ‘leer in het verkeer’ is speciaal voor ouders van groep 1 t/m 
groep 3, omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen al vroeg leren om te gaan 
met het verkeer. Mevrouw Dillingh van Onderwijs Adviesdienst deelt informatie 
over de veiligheid in het verkeer en hoe dit al bij kinderen met een jonge leeftijd 
kan worden aangeleerd.  
Grote rekendag 

  
Op woensdag 28 maart staat de grote Rekendag centraal. Het 
thema van de grote Rekendag is dit jaar: de school als pakhuis. De kinderen verkennen de 
ruimte door kritisch na te gaan wat er op school allemaal te vinden is en welke ruimte deze 
spullen innemen. Tijdens deze dag zijn de kinderen vooral bezig met meet- en meetkunde-
activiteiten. Een geslaagde en leerzame ochtend. 
 
 

Paasviering 
Om half 11 verzamelen alle groepen in de centrale hal voor de paasviering. 
Het thema van de paasviering is ‘donker en licht'. In deze viering staat een 
zonnebloem centraal als beeld van nieuw en stralend leven. Deze metafoor 
brengt ons bij de eigen ervaringen van kinderen en uiteindelijk bij Pasen, 
waarin Jezus het donker overwint en het licht van de paasmorgen gaat stra-
len. Samen zingen wij de liedjes die wij in de klas hebben geoefend. Na de 
viering gaat elke groep terug naar zijn eigen klas en genieten zij samen van 
een paaslunch en na de paaslunch zoeken de kinderen nog eieren. 
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April 
 
Openochtend nieuwe ouders 
Vandaag is er weer een open dag voor nieuwe ouders. Er is veel belang-
stelling om een kijkje te nemen in de school. De leerlingen van groep 8 lei-
den de mensen weer rond en vertellen enthousiast over de school. 
Nationale Buiten Lesdag 
 Op dinsdag 10 april is het Nationale Buiten Lesdag. Alle klassen van de Jo-
sephschool doen hieraan mee. De klas gaat naar buiten om lessen te volgen 
en te werken aan de doelen, die ze ook moeten behalen als ze de les in het 
klaslokaal les krijgen. De media ‘ Pijnacker-Nootdorp actueel’ hoort hiervan 
en komt langs om een gedeelte van deze dag vast te leggen. 
 
Theorie-examen verkeer groep 7 

Het verkeersexamen bestaat uit twee onderdelen: het 
theorie-examen en het praktische verkeersexamen. Op donderdag 12 april hebben 
de kinderen van groep 7 het theorie-examen. De kinderen vinden het spannend, 
maar hebben zich goed voorbereid. Aan het eind van de dag komt de uitslag en ie-
dereen is geslaagd! Wij zijn super trots op de kanjers van groep 7! 
 
 
 

Josephcafé met als thema ochtendstress 
Het Kernteam organiseert vandaag, op woensdag 18 april, de koffieochtend. Zij komen het thema ochtend-
stress bespreken. Tijdens deze ochtend geeft het kernteam praktische tips om het 's ochtends allemaal 
soepeler te laten verlopen in een gezin. Ook is er gelegenheid om met elkaar tips uit te delen.  
Ruimtevaart 
Groep 4 is bezig met het thema ruimtevaart. Tijdens het project is er 
in het winkelcentrum de Hoven een expeditie met als thema de 
Ruimte. Een mooie gelegenheid om hier met de klas naar toe te 
gaan en nog meer te leren. Als je veel hebt geleerd over de ruimte is 
het ook erg leuk om zelf een ruimtepak aan te trekken. 
Schooltoernooien 
Vanaf april gaan de verschillende schooltoernooien weer van start. 
De Josephschool is goed vertegenwoordigd. Dit jaar stralen de kin-
deren nog meer, want zij spelen in het nieuwe tenue. De kinderen 
genieten van de sportevenementen. Vele ouders zijn ook op de been. Zij zijn de coach van het team of 
staan als supporters langs de lijn. De kinderen spelen gezellige en sportieve wedstrijden. 
Eindtoets groep 8 
In Nederland is het verplicht dat alle kinderen in groep 8 een eindtoets maken. Op school nemen wij de 
Cito eindtoets af. Dit jaar nemen wij de toets voor het eerst digitaal af. Wij kiezen hiervoor, omdat de toets 
adaptief is. Dit betekent dat de toets vragen zich aanpassen aan het niveau van het kind.   
De kinderen worden in twee groepen verdeeld. De ene groep maakt de toets in de klas en de andere groep 
volgt het normale lesrooster bij een onderwijsassistent. Op deze manier heb-
ben de kinderen om de dag een toets. Zowel de leerlingen als de leerkracht 
ervaren dit al zeer prettig. 
Na een goede inspanning hoort natuurlijk ook een goede ontspanning. Nadat 
op donderdag 26 april de laatste toets is gemaakt, wordt de klas klaarge-
maakt voor de middag. In de middag staat namelijk een heerlijke high tea op 
de planning! Iedereen neemt iets lekkers meegenomen en de juf zorgt voor 
thee en limonade. Samen genieten ze van de heerlijke hapjes en praten we 
na over de eindtoets en de musical die nu steeds dichterbij komt. 
Vakantie 
Op donderdag 26 april om 15.15 uur begint voor iedereen de welverdiende 
vakantie. 
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Mei 
 
Schooltuinen 
Nu de lente in het land is beginnen de grote en kleine groene vingers te kriebe-
len. Ook de laarsjes staan al enige tijd te popelen om met de kleuters de 
schooltuin in te gaan. Eindelijk is het zover!  En starten zij met het planten van 
nieuwe plantjes in de schooltuin. Wat is er veel werk aan de winkel. De tuintjes 
moeten onkruidvrij gemaakt worden. Flink harken en graven. Als de tuintjes he-
lemaal mooi klaar gemaakt zijn, wordt de andijvie, de koolrabi, de broccoli, de 
zonnebloem, de afrikaantjes en de gladiolen in de aarde gezet. 
Schoolfotograaf 
Op maandag 14 mei worden alle kinderen op de foto gezet door de schoolfotograaf. Portretfoto's, foto's 
met broer(tjes) en zus(jes), de klassenfoto's en natuurlijk de gekke klassenfoto alles wordt vastgelegd. 
Dankzij de oudercommissie loopt deze dag op rolletjes. 
Jantje Beton 

Elk jaar lopen de kinderen van groep 7 lootjes voor Jantje Beton. Jantje Beton 
zet zich in voor meer spelen. De kinderen van groep 7 gaan vanaf woensdag 16 
mei enthousiast aan de slag en verkopen veel lootjes. 
 
 

TSO (overblijf) 
Door het groeiend aantal kinderen dat overblijft merken wij dat het moeilijker wordt om de rust tijdens het 
eten te bewaren, daarom zijn we met het TSO-team en de directie van de Josephschool gaan brainstor-
men over hoe dit anders kan. Na goed overleg en goedkeuring van de MR en leerkrachten starten we 
vanaf 22 mei met een nieuwe opzet . Doel hiervan is meer rust, veiligheid en gezelligheid tijdens de over-
blijf.  
De kinderen eten vanaf 12:00 uur gelijktijdig per groep in de klas,. 
Na het eten (vanaf 12:30 uur) mogen de kinderen kiezen uit diverse activiteiten binnen of buiten. 
Op deze manier proberen we de drukte op het schoolplein te verminderen waardoor de speelruimte en de 
veiligheid vergroot wordt. Vanaf 12:55 uur zijn alle kinderen buiten om nog even een frisse neus te halen 
voordat de school weer begint.  
De vrijdag blijft zoals hij nu is omdat het aantal overblijvers op vrijdag een stuk minder is. 
De kinderen (gr.4 t/m 8) eten gelijktijdig in de hal en technieklokaal en gaan daarna met z’n allen naar buiten. 
Om alles in goede banen te leiden zullen er op de maandag, dinsdag en donderdag extra leidsters ingezet 
worden.  
Sportdag 
De sportdag van woensdag 23 mei valt door slechte weer in het water en daarom gaat de 
werkgroep sportdag kijken voor een andere datum. 
Praktisch verkeersexamen 

Op 24 mei is het een drukte op het schoolplein. Niet alleen de kinderen en hun ouders 
van de Josephschool staan op het schoolplein, maar ook de kinderen van verschil-
lende scholen die meedoen aan het praktische verkeersexamen. Ons schoolplein is 
namelijk het vertrekpunt. De kinderen van groep 7 hebben zich goed voorbereid op 
het praktisch verkeersexamen, maar als het moment zo ver is, dan is het best span-
nend. Gelukkig doen alle kinderen van groep 7 het super goed en slagen alle kanjers! 
 
 

Speelgoedmiddag groep 1 en 2 / rapport groep 2 
Op donderdag 24 mei is alweer de laatste spelletjesmiddag van dit schooljaar! Een geslaagde en leerzame 
middag dankzij ouders, opa's en oma's die de spelletjes begeleiden. Ook krijgen de leerlingen van groep 2 
vandaag hun rapport mee. 
Avondvierdaagse 
Vanaf 28 mei tot en met 1 juni lopen veel kinderen en ouders mee tijdens de avondvierdaagse. Er zijn ver-
schillende afstanden, namelijk 2,5km, 5km en 10 km.  
Op vrijdag 1 juni is weer de jaarlijkse intocht en ook dit jaar staan er veel mensen de lopers aan te moedi-
gen.  Na afloop worden de felbegeerde medailles uitgereikt. 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1m7O6z8TeAhUNEVAKHUwlD0YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/SlechtWeerInBelgie/&psig=AOvVaw1XqJjjdlU2-JIKLYdSWsBO&ust=1541760452840340
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Juni 
 
Communie  
Op zondag 10 juni doen een aantal kinderen hun eerste communie in de kerk. Voor de kinderen en de ou-
ders een belangrijk moment. Ook de juffen van de kinderen en de directeur waren hierbij aanwezig. 
Jaarmarkt 
Op woensdag 13 juni is de jaarmarkt op het schoolplein. De oudercommissie heeft 
samen met de werkgroep goede voorbereidingen getroffen. Veel kinderen hebben 
een plekje gekocht om met een kleedje spullen te verkopen. Het is een drukte bij de 
kleedjes. Niet alleen mensen van school doen leuke aankopen er zijn ook mensen 
die uit de wijk komen en graag een kijkje nemen op de jaarmarkt. Ook kunnen er 
spelletjes worden gedaan, er is een loterij, er kunnen heerlijke lekkernijen worden 
gekocht en er is een springkussen.  
Tijdens de jaarmarkt staat het volgende goede doel centraal: 
Cindy en Donna zijn de twee jonge dames die geregeld juf Lenie bijstaan in haar 
werkzaamheden. Beiden zijn zij meisjes  met  een  verstandelijke  beperking.  Wat 
o.a.  inhoud dat zij  niet  volledig  zelfstandig kunnen gaan wonen. 
Stichting woon initiatief Nootdorp (SWIN) is een ouderinitiatief met als doel het op-
zetten van kleinschalige woonvormen voor jongvolwassenen met  een  verstandelijke  beperking.  In Noot-
dorp wordt door  SWIN  een appartementencomplex gebouwd voor deze doelgroep. En Donna en Cindy 
zullen hier beiden gaan wonen zodra dit  complex  klaar  is. 
Vlindertuin groep 3 
Op vrijdag 15 juni gaat groep 3 op bezoek bij Vlinders aan de Vliet. De afgelopen 
weken hebben zij eitjes, rupsen en poppen in de klas gehad. Zodat zij hebben kun-
nen zien hoe uit de eitjes rupsjes komen, hoe de rupsjes groeien, hoe ze uiteinde-
lijk een pop worden en na een paar dagen komen er dan prachtige koolwitjes uit 
die zij weer buiten vrij laten om lekker te kunnen vliegen. Zij leren hierdoor veel 
over het leven van een rups/ vlinder. 
Kleuterfeest 

Donderdagmiddag 15 juni vieren groep 1 en 2 feest ! Al meer dan 40 jaar is het kleuter-
feest een mooie traditie op onze school. De leerlingen van groep 2 (die volgend school-
jaar naar groep 3 gaan) nemen op feestelijke wijze afscheid van hun kleutertijd. Dit jaar 
is het thema ‘Toveren’.Iedereen mag die middag verkleed naar school komen en met 
hulp van veel ouders kunnen alle kleuters meedoen met een spelletjescircuit op de 
speelplaats 
Aan het eind van de dag blijven de kinderen die volgend jaar naar groep 3 gaan op 

school. Zij mogen een bezoekje aan groep 3 en hun nieuwe juffen brengen. Tot slot is de hal door 6 tover-
feeën veranderd in een feestelijk restaurant en kunnen de kleuters en hun juffen genieten van een heerlijk 
diner.   
Schoonmaakweek 
Het schooljaar nadert zijn einde! Wij vinden het fijn als alles weer lekker fris is voor het nieuwe schooljaar. 
De leerkrachten en ouders maken samen de school en de klas weer lekker schoon. 
Josephcafé en ouderbedanktmoment 
Het hele jaar kunnen wij rekenen op heel veel ouders die helpen bij de verschil-
lende activiteiten. Hier zijn wij erg blij mee, want alleen met behulp van ouders kun-
nen de activiteiten doorgaan. Tijdens het ouderbedankmoment willen wij vertellen 
hoe blij wij zijn met al deze hulp. De kinderen trakteren de ouders op optredens. 
Ouders fijn dat wij op jullie kunnen rekenen. 
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Juli 
 
Sportdag 

Op woensdag 4 juli kan de sportdag toch doorgaan! Dankzij ouders die hebben gezorgd 
dat wij bij HCP Pijnacker terecht kunnen om alsnog de sportdag doorgaan. Het is een 
geweldige, zonnige en sportieve sportdag. Dankzij de vele ouderhulp zijn alle spelletjes 
een groot succes! Aan het eind van de sportdag gaan de sproeiers aan van HCP Pijnac-
ker aan en kan iedereen genieten van de heerlijke verkoeling! 
 
 

Studiemiddag  
Op donderdag 5 juli hebben de kinderen een studiemiddag. De leerkrachten benutten deze dag voor de 
overdracht van de groepen. Wij vinden het belangrijk om de groepen en individuele leerlingen goed over te 
dragen. 
Rapport 
De kinderen van groep 3 t/m groep 8 ontvangen hun rapport. 
Musical groep 8 
De kinderen van groep 8 hebben de afgelopen periode hard gewerkt om een fantasti-
sche musical neer te zetten. Op donderdag 5 juli beginnen ze met de voorstelling voor 
kleuters, op vrijdag 6 juli en maandag 9 juli treden ze in de ochtend voor de groepen op 
en in de middag voor genodigden. De middagvoorstellingen worden bezocht door opa's, 
oma's, broers, zussen en nog veel meer. Op woensdag 11 juli is het optreden voor ou-
ders en leerkrachten. Er hangt een gezonde spanning, maar de gezonde spanning helpt 
ze om een geweldige musical neer te zetten. Na afloop van de musical wordt iedereen 
in het zonnetje gezet en is er nog een avondvullend programma. Wij gaan de kanjers 
van groep 8 erg missen. 
Wisselmoment 
Aan het eind van het jaar gaat de groep alvast wennen bij de nieuwe juf of meester. Op donderdag 12 juli 
schuift elke groep een plekje door. Het is fijn om alvast kennis te maken voordat de vakantie begint.  
Vossenjacht 
Dit jaar wordt als afsluiting van het schooljaar weer onze traditionele vossenjacht georganiseerd.  Groep 7 
levert de vossen; er zijn 12 vossen. Het thema is dit jaar: televisieseries. Alle vossen verkleden zich als ie-
mand uit een televisieserie. Ze bedenken hierbij een kleine activiteit voor de kinderen van groep 1 tot en 6 
een kleine activiteit. Op deze manier kunnen de groepjes een letter verdienen. Aan de kinderen van groep 
1 tot en met 6 om de vossen te vinden en te raden uit welke televisieserie ze komen. 
Afscheid leerkrachten 
Dit jaar nemen wij afscheid van drie leerkrachten. Juf Saskia van Andel uit groep 4 neemt afscheid. Zij gaat 
volgend schooljaar niet meer starten als leerkracht, maar slaat een andere weg in met haar carrière. Mees-
ter Harm en meester Paul vertrekken ook van de Josephschool, maar zij blijven wel werkzaam binnen het 
onderwijs. Zij hebben ervoor gekozen om dichter bij huis te gaan werken. 

Start vakantie 
Op vrijdag 13 juli om 12.00 uur gaat de schoolbel en na een jaar hard werken, is 
het nu tijd voor een welverdiende zomervakantie. 
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8 Communicatie 

 

  Interne communicatie 

 Teamvergadering 

Er wordt afwisselend op maandag- of donderdagmiddag vergaderd. Op de Josephschool kennen wij twee 
soorten overlegmomenten: Zorg-teamvergaderingen, Bouwvergaderingen  (OB-BB).  
In de ‘drukke’ weken (Sint, Kerstmis, week 10-minutengesprekken) is er voor gezorgd dat er geen vergade-
ringen plaatsvinden. 

 DCO 

Dit jaar is het DCO om de week bij elkaar geweest op woensdagochtend maandag. De intern begeleider is 
hier ook steeds bij aangeschoven. 
 

 Zorgteam / Uitgebreid Zorgteam overleg (UZT) 

Dit schooljaar is er 4 keer een uitgebreid zorgteam overleg geweest. In het UZT worden door de groeps-
leerkracht kinderen ingebracht voor een leerling-bespreking. Het zorg(ondersteunings)team, bestaande uit 
de IB’er, de directeur, de schoolmaatschappelijk werkster, en de orthopedagoge (indien nodig) geven de 
leerkracht tips en adviezen en beoordelen of de bewuste leerling doorverwezen moet worden. 
Daarnaast hebben Saskia Zwinkels (IB) en de directeur Mariëtte Neijenhuis wekelijks contact gehad over 
verschillende onderwerpen verband houdende met de zorg.   
 

 Klachtenafhandeling 

De externe vertrouwenspersoon is dit jaar tweemaal ingeschakeld. 
De interne vertrouwenspersonen  zijn vijf keer  voor leerlingen ingeschakeld en eenmaal voor een mede-
werker. Tevens voeren zij nog gesprekken met leerlingen die in eerdere jaren contact met hen hebben ge-
zocht. Zo wordt de vinger aan de pols gehouden.  
 

 Contacten met ouders 

Klassencontact ouders: Iedere groep had 1 of 2 contactpersonen. Wij hebben dit jaar weer gebruik ge-
maakt van hun inzet bij het organiseren van  groepsactiviteiten. 
Informatieavonden: In het begin van het schooljaar hebben we voor alle klassen informatieavonden georga-
niseerd. In januari 2017 zijn de ouders van groep 8 uitgenodigd voor de jaarlijkse informatie avond over het 
voorgezet onderwijs. 
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. Ouders ervaren deze inloop-
middag als laagdrempelig en leerkrachten zijn in een korte tijd goed geïnformeerd.  
Oudergesprekken: N.a.v. de rapporten hebben we twee oudergesprekken gehouden.  
 
De Oudercommissie 

Het bestuur van de oudercommissie bestaat dit jaar uit de volgende leden: 
Joyce Tuinier (voorzitter), Miranda Vogel(penningmeester),Esmeralda Saris (se-
cretaris),  
Ook dit schooljaar kunnen we rekenen op de hulp en het organisatietalent van de 
OC leden. Daarnaast spannen zij zich ook in, om ouders bij school te betrekken. 
Eens in de zes weken komen de OC leden bij elkaar om lopende zaken te bespre-
ken, gedane zaken te evalueren en te kijken naar de komende activiteiten. De 
voorzitter van de Oudercommissie heeft gedurende het schooljaar met directie 
overleg over de lopende zaken. 

 
Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad bestaat uit een drietal ouders en leerkrachten.  
Teamgeleding: Agnes Bekenes, Simone Turkstra en Carla de Graaff.  
Oudergeleding: Stan van der Burg (voorzitter), Martin Staak, Aksana van Steenbruggen, Jessica van Zwie-
ten(GMR). Aaan het einde van dit schooljaar zijn de voorzitter, Stan van de Burg en het lid Martin Staak 
gestopt met hun deelname. 
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 Contacten met bestuur en directieoverleg 

De Josephschool is een van de vijf scholen van de SKOP (Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker). De di-
recteuren van de vijf scholen zitten in het directieteam. Dit directieteam vergadert een keer in de drie weken 
onder leiding van de Algemeen Directeur.  Dit schooljaar is de algemeen directeur zijn we twaalf keer bij 
elkaar geweest voor een reguliere vergadering.  
Met het bestuur zijn we dit jaar niet formeel bij elkaar geweest. Informeel zien we elkaar op de nieuwjaars-
receptie die in Het Witte Huis georganiseerd wordt. In maart hebben we een tweedaagse waar SKOP be-
leidszaken worden voorbereid. 
 

 Netwerkbijeenkomsten 

Netwerkbijeenkomsten bouwcoördinatoren. Twee keer in het jaar komen de bouwcoördinatoren van de 
SKOP scholen bij elkaar o.l.v. Hélène Labout. Op de bijeenkomsten wordt informatie gedeeld maar deze 
bevatten ook scholing en intervisie.  
Netwerkbijeenkomsten IB-ers samenwerkingsverband PPO Delflanden. Vier keer in het afgelopen jaar zijn 
de IB-ers van alle SKOP scholen bij elkaar geweest om informatie uit te wisselen, actuele onderwerpen te 
bespreken, intervisie te doen en een stuk scholing. 
Daarnaast komen de IB-ers van SKOP zes keer per jaar bijeen, om ervaringen te delen en informatie uit te 
wisselen. 
 

  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.  
 

 Externe communicatie 

Gedurende dit jaar zijn er kortlopende of langdurige contacten met: 
De onderwijsadviesdienst (OA); Ronald Karsdorp accountmanager  
De schoolarts (Mevr. Gisela Parisi) en verpleegkundige (Mevr. Elisa Verleg) over geneeskundige onder-
zoeken en logopediste (Mevr. Tineke de Jong): screening lln van groep 1/2.  
Schoolmaatschappelijk werk (MEE) in de persoon van Jennifer Hilgersom. 
Scholen van voortgezet onderwijs over de verwijzing van leerlingen van groep 8. 
Andere basisscholen over de in- en uitschrijving van leerlingen. 
SWV PPO Delflanden; klankbordgroep Intern Begeleiders en LOA  
De bibliotheek en Probiblio. 
De Papaver m.b.t leskisten en excursies rond natuur- en milieueducatie. 
Skippy: overlegmomenten m.b.t.de buitenschoolse opvang  
De gemeente i.v.m. verkeer en de lokaal educatieve agenda  
De leerplichtambtenaar  over toezicht op de leerplicht 
De Thomas More Hogeschool over stagiaires. 
Sportverenigingen i.v.m. buitenschoolse activiteiten en DSVP i.v.m. onze sportdag. 
Team4Talent i.v.m. gymlessen en cultuuraanbod. 
De gemeente i.v.m. de lokaal educatieve agenda (Khalida van Dijk). 
De gemeente i.v.m. gebruik sportaccommodaties (Bianca van den Nouweland). 
Schoolfotograaf Jense en de Ruiter. 
Lexima/Kurzweil Marrith Hoenderkerken. 
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9 Bijlagen 

  Bijlage 1   

Teamfoto  

 

 
 
 
Achterste rij links naar rechts: 
Stephanie Marinus, Agnes Bekenes, Simone Turkstra, Edith van Rooijen, Ilonka Poelstra, Paul Beeren.  
Middelste rij: 
Anouska van Lavieren (LIO stagiaire),Caspar Beck (stagiair),Joke v.d. Bogaerdt, Elly Cornet,  Saskia van 
Andel , Mariëtte Neijenhuis, Nathalie van Rijn, Mary Opoku,  Carla de Graaff.  
Voorste rij:  
Anne Marie Zijlmans, Emma Windmeijer (stagiaire), Saskia Zwinkels, Frouwke Boering, Marlies Krebbers, 
Mariëtte Eijsackers, Lenie v.d. IJssel, Laura van Geest.  
Niet op de foto staan: Harm Hoogendijk Jeroen Kat 
 


