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 Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2019-2020 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 formule-

ren.  

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
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 Onderwijskundig beleid 

 Schoolontwikkeling en resultaat van de schoolontwikkeling 

 

Het jaarplan 2019-2020 is onderdeel van het schoolplan 2019-2023. Zie bijlage 1  

 

Dit schooljaar was een onvoorzien onrustig schooljaar. Deels had dit te maken met de for-

matie en deels met de Corona periode. 

Van September 2019 – tot half januari 2020 was de intern begeleider niet beschikbaar om-

dat zij was ingezet als leerkracht in groep 6. Zie hiervoor verder de formatie. Daarnaast kon-

den de afgesproken administratie dagen vanuit de werkdrukgelden niet worden ingezet 

voor het team, doordat de collega die deze dagen zou gaan invullen ook ingezet was in 

groep 6. 

 

Vanaf januari –  tot 12 maart 2020 kon de intern begeleider deels haar taken weer oppak-

ken. 

Op 16 maart werden de scholen gesloten i.v.m. de Corona besmettingen en is het team 

overgegaan op onderwijs op afstand.  

Na de meivakantie gingen de scholen weer open en mochten halve klassen naar school. 

Vanaf 8 juni gingen alle klassen en leerlingen weer naar school. 

 

Niet alle doelen in het jaarplan zijn bereikt. Bij de geformuleerde doelen is een korte evalua-

tie geschreven. Deze evaluatie heeft in mei plaatsgevonden.  
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Borgen 

Expliciete Directe Instructie met coöperatieve werkvormen 

Snappet (basisafspraken) 

Snappet Instructie onderbouw leerkrachten 

Blink Wereld en Nieuwsbegrip 

Resultaten van het Taal Sterke School project 

Basisafspraken schrijven 

ICT plannen 

ICT methoden en middelen 

 
 

 

 

En verder 

Werkdruk vermindering: groepsplannen  

Zorgstructuur geevalueerd en herontworpen 

Functie De intern begeleider helder beschreven 

 

 

Resultaten onderwijs 

Twee jaarlijkse analyse van de onderwijs resultaten 

Analyse model ontwikkeld 

Vastgestelde normen basisvakken bereikt 

 

 

 Onderwerpen jaarplan 2019-2020 

 

De Vreedzame school 
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  Jaarplan doelen evaluatie 

 

De Vreedzame School 

 

Opbrengst, aan het eind van het traject:  

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

drag 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 ge-

dragen 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 aan het eerste jaar (in de stuurgroep zit ie-

mand uit elke bouw, een directielid en de adviseur/ trainer).  

Vijf teamscholingen van ongeveer 2,5 uur met ongeveer zes weken er-

tussen.  

Klassenbezoeken en coaching van leraren in alle groepen in de peri-

ode oktober- november.  

Eén ouderbijeenkomst  

Evaluatie mei 

2020 

Een stuurgroep bijeenkomst en één studiedag moment zijn vervallen. 

De blokken 1-2 en 3 zijn uitgevoerd en blok 4 is voorbereid tijdens de 

studiedag van 2 maart. 

Het team is enthousiast over de invoering van De Vreedzame School. 

De ouderavond was succesvol. 

In de school is merkbaar dat leerlingen baat hebben bij een eendui-

dige en positieve manier van benaderen waarbij leerlingen voelen dat 

zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag. Er is meer rust en 

meer gesprek met de leerlingen en bij leerlingen onderling. Het team 

heeft het gevoel gekozen te hebben voor de juiste  pedagogische 

aanpak 
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Borgen 
 

Expliciete Directe Instructie met coöperatieve werkvormen 

Snappet (basisafspraken) 

Snappet Instructie onderbouw leerkrachten 

Blink Wereld en Nieuwsbegrip 

Resultaten van het Taal Sterke School project 

Gewenste situatie/resultaat (Doel) 

Edi:  

Zoveel mogelijk inzetten bij taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen.  

Groep ½ zet Edi in mbt reken- en taalbegrippen.  

Controlevraag en begeleid inoefenen zijn speerpunten. 

Coöperatief werken: 

In alle groepen worden minimaal 2 coöperatieve werkvormen per dag ingezet. 

Resultaten van het Taalsterke school project 

We borgen de afspraken van de Taalsterke school. 

Snappet:  

De groepen 5 t/m 8 gebruiken Snappet en zij ontwikkelen basisafspraken voor gebruik 

gedurende het schooljaar. 

Blink Wereld:  

Leerkrachten van groep 4 t/m 8 onderzoeken en besluiten of de huidige methode BLINK 

nog passend is of dat de geïntegreerde wereldoriëntatie methode van BLINK passender 

is . 

Evaluatie mei 

2020 

Evaluatie februari  en mei en einde schooljaar 

Edi: 

Diverse collega’s onderbouw en bovenbouw deden een  SKOP cur-

sus. In het Josephoverleg dec 2019 en jan 2020 ie er een terugkop-

peling van cursusinfo geweest. Er is materiaal gedeeld, seminar ge-

daan, websites tips gedeeld. 

Helaas heeft Collegiale consultatie vanaf maart 2020 door Corona 

beleid niet kunnen plaatsvinden en zijn de basisafspraken nog niet 

aangepast.Het gebruik van effectieve Instructie is bij iedere leer-

kracht in de klas te zien. Het blijft belangrijk met en van elkaar te le-

ren. 

Coöperatief werken: 

Er heeft een goede combinatie plaatsgevonden met de Vreed-

zame school. Dit zetten we volgend schooljaar door. De basisafspra-

ken werden herzien.  

Taalsterke school: 

Jan. of febr. 2020 Basisafspraken woordenschat en begrijpend lezen 

onder de aandacht bij het team.Helaas door Corona beleid niet 

kunnen doen. Meegenomen naar volgend schooljaar 

Snappet: 

Er worden Snappet overleggen gepland waarbij de leerkrachten el-

kaar helpen om gebruik van Snappet te verbeteren. De overleggen 

zijn structureel ingevoerd en worden gewaardeerd. Basisafspraken 

over gebruik van Snappet worden steeds aangepast en verspreid. 

Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de ervaring van andere 

SKOP scholen. 

Blink Wereld en Nieuwsbegrip:  

Er is besloten huidige Blink versie te houden. Nieuwsbegrip wordt ge-

bruikt en  
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Resultaten onderwijs 
 

Gewenste situatie / resultaat (Doel) 

Er vindt een twee jaarlijkse analyse van de onderwijs resultaten plaats in de DCO met 

bespreking met team 

Er is gedurende het jaar een format voor analyse model ontwikkeld . 

Activiteiten (hoe) 

 

De Intern Begeleider ontwikkelt zoveel mogelijk in het kader van 

haar opleiding en gebruikmakend van een eerder ontwikkeld for-

mat van onze school en voorbeelden van andere scholen een 

eerste format die we gebruiken na de eerste  toetsperiode en 

eventueel bijstellen.  

Evaluatie mei 

2020 

Na elke analyse in Maart en juli 

Behaald voor eerste toetsperiode.  Voor het laatste deel van het 

schooljaar zijn afspraken gemaakt wat wel en niet wordt getoetst 

en wanneer. Adviezen van inspectie en PO raad zijn daarbij ge-

bruikt. 

 

 

Opbrengsten 
 

Gewenste situatie / resultaat (Doel) 

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

en voldoen minimaal aan de inspectienormen  

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 2019-2020 bepalen wij met elkaar of de in het verleden 

gestelde schoolnormen op het gebied van rekenen, spelling, 

technisch lezen en begrijpend lezen moeten worden bijgesteld.  

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

Evaluatie mei 

2020 

Na iedere toetsperiode Schoolnormen zijn bijgesteld in Esis naar 

het landelijk gemiddelde. Hier besteden we volgend jaar weer 

aandacht aan. 

 

 

Werkdruk vermindering: groepsplannen 
 

Gewenste situatie / resultaat (Doel) 

De groepsplannen zijn zodanig aangepast dat het team tevreden is met het resultaat. 

Activiteiten (hoe) 

 

Bespreken tijdens de studiedag in maart het eerste voorstel om de 

groepsplannen aan passen 

Bespreken in kleiner verband welke aanpassingen verder mogelijk 

zijn o.l.v. IB. 

 

Evaluatie mei 

2020 

Tijdens de studiedag op 2 maart heeft het team met elkaar be-

sproken de groepsplannen in de huidige vorm te willen behouden 

dit schooljaar  
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Zorgstructuur geëvalueerd en herontworpen 
 

Gewenste situatie / resultaat (Doel) 

Er is een helder herschreven zorgstructuur die past bij de school en de doelgroep. 

Activiteiten 

(hoe) 

 

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

wordt de zorgstructuur opgebouwd. 

Er wordt, indien dit past en nuttig is, inzet gevraagd van een collega 

directeur van een andere SKOP school. 

Evaluatie mei 

2020 

Eind schooljaar 2019-2020 

Hier zijn we mee bezig en dit is nog niet afgerond.  

 

 

Functie De intern begeleider 
 

Gewenste situatie / resultaat (Doel) 

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

SKOP functie beschrijving 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. 

Evaluatie mei 

2020 

Eind schooljaar 2019-2020 

Hier zijn we mee bezig maar doordat de Intern begeleider pas in ja-

nuari  haar taken deels kon oppakken is er vertraging opgetreden. 

Volgend schooljaar heeft dit ook onze aandacht. Er is goed overleg 

tussen de intern begeleider en de directeur over de taakverdeling. 

 

 

 Onderwijs van 16 maart tot 8 juni 2020 (Coronaperiode) 

 Onderwijs op afstand 

Het onderwijs op afstand is door de Josephschool voortvarend opgepakt. In twee dagen 

zijn alle leerlingen thuis aan het werk.  

Vanaf groep 5 wordt er gebruik gemaakt van instructie via LOOM ,SNAPPET en Skype. Voor 

groep 3 wordt gebruik gemaakt van Scula en Veilig leren lezen. Groep 4 gebruikt Bloon en 

Ambrasoft. Groep 1-2 geven opdrachten in  Squla  en Gynzy . Ook activiteiten van de 

Yurlspagina worden ingezet.  

De vakdocent gym maakt korte video’s met beweegmomenten. 

De ouders worden middels Ouderportaal betrokken en dag- en weektaken worden via Ou-

derportaal verspreid.  

Dagelijks zijn er momenten dat er aan de leerkrachten vragen kunnen worden gesteld. Mid-

dels SKYPE of telefonisch. 

Voor kinderen van ouders is vitale beroepen wordt er in samenwerking met SkippyPepijn  en 

met de Johannesschool noodopvang met thuisonderwijs geboden. 

Na deze periode is er een enquête bij ouders afgenomen. De uitslag van deze enquête 

was positief. Ouders waren heel tevreden over het aangeboden onderwijs. 
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 Weer naar school 

In een relatief korte periode tot de zomer en met veel aanpassingen in de school bieden 

alle leerkrachten lessen aan die het meest van belang zijn voor deze periode. Er wordt dus 

met name aandacht besteed aan de basisvakken. Al snel blijkt dat we goed in staat zijn 

om de schooltijden zo optimaal mogelijk te benutten en komen ook weer toe aan vakken 

zoals Engels, aardrijkskunde en geschiedenis. Bij de terugkeer naar school wordt goed na-

gedacht over hoe we de lessen Vreedzame school zo goed mogelijk kunnen benutten. We 

grijpen terug naar eerdere lessen van dit schooljaar over groepsvorming, want deze laatste 

periode tot de zomer is ook een soort nieuw begin. Groepsvorming heeft dus onze aan-

dacht, we bedenken hoe we ook alweer omgingen met conflicthantering, we oefenen 

met communiceren en hebben extra aandacht voor ieders gevoelens. 

 Voornemens voor het schooljaar 2020-2021 

Het jaarplan 2020-2021 heeft dezelfde onderwerpen als het jaarplan van 2019-2020. 

De implementatie van De Vreedzame School is de het belangrijkste onderdeel . Dit combi-

neren we met het borgen en verbeteren van de coöperatieve werkvormen. 

Daarnaast borgen we en breiden we de expliciete directie instructie en  SNAPPET uit. Met 

extra aandacht voor rekenen en begrijpend lezen.  
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 Opbrengsten 

 Leeropbrengsten 

Volgens de toets kalender zijn in alle groepen de Cito-toetsen afgenomen tot het moment 

dat de Corona crisis in maart roet in het eten gooide. De eindtoetsen van de groepen zijn 

dit jaar selectief afgenomen. Om die reden is een schooloverzicht van de middentoetsen 

opgenomen in bijlage 2. 

Daarnaast zijn ook de methode gebonden toetsen afgenomen. 

 

In een normaal schooljaar nemen we voor  groep 1 t/m 8 de volgende toetsen af: 

 

groep 1-2:   Taal voor kleuters 

   Rekenen voor kleuters 

 

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

   Rekenen en wiskunde 

   Spelling 

 

 

 Cito Eindtoets 

Dit jaar  is de CITO eindtoets niet afgenomen in verband met de Coronacrisis. 

 

Overzicht Resultaten CITO Eindtoetsen Josephschool 

 

Jaartal 2017 2018 2019 2020 

Score 537,0 537,5 532,7  

Landelijk gemid-

delde 

535,1 534,9 535,7 Niet afgeno-

men 
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 Personeel  

 Formatie onderwijs personeel 

 

Groep personeelsleden 

1 /2 A Marlies Krebbers / Simone Turkstra  

1 /2 B Agnes Bekenes / Carla de Graaff) 

2 Simone Turkstra (vrij ochtend) 

3 Mariëtte Eijsackers/  Laura van der Geest  

4 Lindi Oudshoorn  

5 Elvera Wolff/  Anne Marie Zijlmans  

6 Tamara vd Berg  / Nathalie van Rijn/ Chantal de Koning 

 Nathalie van Rijn / Timo Boekweit 

7 Ronald van Sorge / Stephanie Verzijl-Marinus 

8 Edith van Rooijen / Stephanie Verzijl-Marinus 

Plusklas Simone Turkstra  (vrij-middag) 

Intern begeleiding Tamara vd Berg vanaf 1 januari 2020 

Interne vertrouwenspersonen Agnes Bekenes / Anne Marie Zijlmans 

Bouwcoördinatoren:  Onderbouw gr. 1 t/m 4: Mariëtte Eijsackers 

 Bovenbouw gr. 5 t/m 8: Nathalie van Rijn 

ICT coördinatoren Laura van der Geest / Ronald van Sorge 

Opleider in de school (OIDS) Anne Marie Zijlmans  

Vakleerkracht gymnastiek: Jeroen Kat  

Onderwijsassistent : Frouwke Boering  tot april 2020 / Elly Cornet ) 

 Carmen van Velzen (Arrangement leerling) 

Directeur Mariëtte Neijenhuis  

 

 Onderwijs ondersteunend personeel 

 

Administratie  Joke van den Bogaerdt (12,5 uur)   

Activiteitencoördinator Carmen van Velzen (4 uur) 

Conciërge Vanaf januari 2020 Ingrid van Winden (25 uur) 

 

 Vrijwilligers 

Kees  ondersteunt bij de bovenbouw 

Suze ondersteunt bij de onderbouw 

Lidie ondersteunt bij de anderstalige leerlingen tot maart 2020. 

Rob ondersteunt bij de anderstalige leerlingen toto maart 2020. 
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 Schoonmaak 

Schoonmaak is in handen van FSO 

 

 Stagiaires 

Stagiaires   

Leraar in Opleiding Dayna Keus 

Onderwijs Assistent in opleiding Robert van Oostende 

PABO tweede jaars Mylene en Carolien 

Leerwerktraject PABO Marjolein Weesie (1 maand) 

 

 Personeelsverloop 

 

Uit dienst In dienst 

Lenie van de IJssel , conciërge, 1-1-2020 Ingrid van Winden, conciërge, 1-1-2020 

 

Chantal de Koning, herintreder leerkracht, 

31-1-2020 

Chantal de Koning, herintreder leerkracht, 

26-8-2019  

Timo Boekwijt 31-7-2020 Timo Boekwijt 13-1-2020 

Nathalie van Rijn, leerkracht 31-7-2020 Lindi Oudshoorn, leerkracht 15-5-2019 

 Elvera Wollff, leerkracht 1-8-2019 

 

 Lief en leed 

 

Dit schooljaar rondt Stephanie Verzijl-Marinus haar ouderschapsverlof af.  

Agnes Bekenes bereikt op 19 december 2019 haar pensioengerechtigde leeftijd maar zij 

werkt nog 1,5 schooljaar door. 
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 Personeelsbeleid 

 Competentiemanagement 

Dit is het tweede schooljaar in de nieuwe gesprekkencyclus, waarbij we uitgaan van jaar-

lijkse ontwikkelingsgerichte gesprekken en beslissingsgerichte gesprekken. Daarnaast zijn we 

door gegaan met het gebruik van De KAPABLO vaardigheidsmeter tijdens de klassenbe-

zoeken. 

 

 

 Nascholing 

 

 Teamscholing 

Het gehele team is gestart met de training rond de invoering van de methodiek van De 

Vreedzame School. Alle leerkrachten, de onderwijs assistent, de conciërge, de activiteiten 

coördinator en de TSO medewerkers zijn hierbij betrokken. 

Studiedagen waarin dit thema centraal staat zijn: 

Vrijdag 30 augustus 2019 

Donderdag 3 oktober 2019 

Woensdagmiddag 27 november 2019 

Dinsdag 2 maart 2020 

Dinsdag 14 april 2020vervalt ivm Corona virus  

  

 Individuele scholing  

Naam studie Wie Waar 

BHV herhaling  Alle BHV-ers Van der Kamp opleidingen 

BHV basiscursus Ingrid van Winden,  

Lindi Oudshoorn, 

 Carmen van Meurs 

Van der Kamp opleidingen 

Opfrissen/verdiepen coöpe-

ratief leren 

Lindi Oudshoorn E-Wise 

ADHD begrijpen Lindi Oudshoorn E-Wise 

Opfriscursus EDI Lindi Oudshoorn E-Wise 

Workshop groepsforming Lindi Oudshoorn E-Wise 

ADHD Hoe ga je ermee 

om? 

Lindi Oudshoorn, 

Stephanie Verzijl-Marinus 

 

E-Wise 

Boos, brutaal en agressief 

gedrag 

Lindi Oudshoorn 

Stephanie Verzijl-Marinus 

E-Wise 

Aan of uit? Zo stimuleer je 

aandacht en concentratie 

in jouw klas 

Lindi Oudshoorn 

Elly Cornet 

E-Wise 

Brienvriendelijk leren 

Anne Marie Zijlmans 

Laura vd Geest 

SKOP Academie 

Oplossingsgerichte gespr. 

met kinderen 

Anne Marie Zijlmans,  

Elvera Wolff 

Mariette Eijsackers 

SKOP Academie 

vernieuwde meldcode Anne Marie Zijlmans SKOP Academie 

AVG en privacy Mariette Eijsackers E-Wise 
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Opfrissen/verdiepen coöpe-

ratief leren 

Elvera Wolff SKOP Academie 

Opfriscursus EDI Elvera Wolff SKOP Academie 

Bewegend leren Elvera Wolff SKOP Academie 

inspiratie voor je digibord Elvera Wolff E-Wise 

Aan of uit? Zo stimuleer je 

aandacht en concentratie 

in jouw klas 

Elvera Wolff E-Wise 

Starten met werken in de 

cloud, microsoft office 365 

Elvera Wolff E-Wise 

Motiverend lesgeven Elvera Wolff E-Wise 

Groepsprocessen op zoek 

naar een positief klimaat in 

de klas 

Elvera Wolff E-Wise 

Boos, brutaal en agressief 

gedrag 

Elvera Wolff E-Wise 

Aan de slag met de kinder-

boekenweek 

Elvera Wolff E-Wise 

Leuker leren met muziek Laura vd Geest SKOP Academie 

Breinvriendelijk thuis leren 

zonder stress 

Laura vd Geest E-Wise 

Curling ouders 

Laura vd Geest 

Stephanie Verzijl-Marinus 

E-Wise 

Doorstromen van groep 2 

naar 3 

Laura vd Geest E-Wise 

ADHD begrijpen 

Laura vd Geest 

Stephanie Verzijl-Marinus 

 

Rekenonderwijs Laura vd Geest E-Wise 

Hoogsensitieve leerlingen 

begrijpen 

Laura vd Geest E-Wise 

Hoogsensitieve leerlingen 

helpen 

Laura vd Geest E-Wise 

Kindercoaching in de klas Laura vd Geest E-Wise 

Microsoft teams Laura vd Geest E-Wise 

Hoogbegaafdheid, meer 

dan alleen iq 

Laura vd Geest E-Wise 

Omgaan met kinderen van 

gescheiden ouders 

Stephanie Verzijl-Marinus E-Wise 

Een eerste kennismaking 

met digitale adaptieve leer-

middelen 

Stephanie Verzijl-Marinus E-Wise 

Oudergesprekken; haal eruit 

wat erin zit! 

Stephanie Verzijl-Marinus E-Wise 

Traumasensitief onderwijs: 

een andere kijk op gedrag 

Stephanie Verzijl-Marinus E-Wise 

ADHD hoe ga je ermee om?  E-Wise 

De ene boef is de andere 

niet, jeugdcriminaliteit 

Stephanie Verzijl-Marinus E-Wise 

Sexting: wat is het en hoe 

ga je ermee om? 

Stephanie Verzijl-Marinus E-Wise 

Een kind met autisme in de 

klas 

Stephanie Verzijl-Marinus E-Wise 
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Rekenproblemen: hoe jij 

kunt helpen 

Stephanie Verzijl-Marinus E-Wise 

Brein in het onderwijs Stephanie Verzijl-Marinus E-Wise 

Starten met Microsoft Teams Stephanie Verzijl-Marinus E-Wise 

Angstige leerlingen: ge-

zonde en ongezonde angst 

herkennen 

Stephanie Verzijl-Marinus E-Wise 

Cyberpesten herkennen en 

aanpakken 

Stephanie Verzijl-Marinus E-Wise 

Dyslexie: diagnose en be-

handeling 

Stephanie Verzijl-Marinus E-Wise 

Escaperoom in de klas Stephanie Verzijl-Marinus E-Wise 

Groepsprocessen op zoek 

naar een positief klimaat in 

de klas 

Stephanie Verzijl-Marinus E-Wise 

Omgaan met kinderen van 

gescheiden ouders 

Stephanie Verzijl-Marinus E-Wise 

Aan de slag met de kinder-

boekenweek! 

Elly Cornet E-Wise 

Dyscalculie van signalering 

naar diagnose 

Elly Cornet E-Wise 

Bewegend leren Elly Cornet E-Wise 

Netwerk bijeenkomsten 

kleuters 

Carla de Graaf E-Wise 

Plagen of Pesten Carla de Graaf E-Wise  

Taal voor het jonge kind  Marlies Krebbers SKOP Academie 

Edi bij kleuters  Marlies Krebbers SKOP Academie 

AVG Joke van den Bogaerdt E-Wise 

Leergang Filosofie Mariëtte Neijenhuis AVS / ISVW 

Muziek opleiding Ronald van Sorge PABO (rondt in 2020 af) 
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 ARBO 

 Bedrijfshulpverlening 

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:  8 leerkrachten, de conciërge en de vakleerkracht 

gymnastiek. Alle Bhv’ers hebben de verplichte bijscholing gevolgd.  

 

 Ontruimingsplan 

Ieder jaar wordt het ontruimingsplan aangepast en besproken in het team. Op 10 septem-

ber 2019 hebben we een ontruimingsoefening onder schooltijd gehouden. De ontruimings-

oefening verliep snel en ordelijk. Alle leerlingen waren in 2 minuten buiten. 

 

 Ongevallenregistratie en Risico signalering 

 

Leerjaren Aantal re-

gistraties 

School / 

groep 

Buiten 

spelen 

Gym  TSO Excursies/ 

schoolreis 

4 1   1   

8 1   1   

Totaal 2   2   

 

Het aantal ongevallen en de spreiding over de groepen en activiteiten hebben geen aan-

leiding gegeven voor verdere actie. 

Er zijn geen risico’s via de schriftelijke signalering doorgegeven 
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 Organisatie 

 Leerling-gegevens 

Schooljaren: 1 okt. t/m 30 sept. 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Aantal leerlingen op 1 okt  198 197 185 

Onderbouw (t/m 7 jaar) 91 95 88 

Bovenbouw (8 jaar en ouder) 107 102 97 

Jongens 94 95 93 

Meisjes 104 102 92 

Gewicht geen 178 174 168 

Gewicht 0,30 4 4 3 

Gewicht 1,20 16 19 14 

Rugzak/Arrangement leerling 2 2 2 

Nederland 133 132 132 

Niet Nederlandse culturele achter-

grond 

65 65 53 

Uitstroom Verhuizing  8 5 11 

Instroom verhuizing 

Overige instroom leerlingen 

9 

10* 

4 

11** 

9 

Uitstroom Overig 9 12 5 

Uitstroom SO betreffende schooljaar 

1/10-30/9 

1 2 2 

Uitstroom naar VO  28 25 19 

Uitstroom naar VSO 0 0 0 

Uitstroom naar Kopklas 1 3 0 

Instroom kleuters 25 31 20 

Zittenblijvers 0 0 0 

Verlengde kleuterperiode  1 4 1 

Versnelde kleuterperiode 3 4 5 

 

* Asielzoekers 

**Hoge instroom van taalklasleerlingen die het einde van het schooljaar terug zijn naar hun 

eigen basisschool en van deze groep zijn er ook doorgestroomd naar het VO 

 

 Groepsgrootte 

2  groepen 1/2     Gemiddeld over het hele schooljaar: ± 26 leerlingen 

1 groep 3     22 leerlingen 

1  groep 4     21 leerlingen  

1  groep 5     24 leerlingen  

1  groep 6     25 leerlingen  

1  groep 7     27 leerlingen  

1  groep 8     19 leerlingen  
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 Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijzondere activiteiten 

Zie de bijlage Sociaal jaarverslag Josephschool. Deze uitgebreide impressie van het hele 

schooljaar werd  geschreven door de bouwcoördinatoren en is aan ouders verstuurd. 

  

 2018 2019 2020 

LWOO / VMBO KB /VMBO 

TL 

13 46% 9 36% 10 52% 

VMBO TL / HAVO 3 11% 6 24% 3 16% 

HAVO 4 14% 0 0% 0 0% 

HAVO / VWO 2 8% 5 20% 3 16% 

VWO 6 21% 5 20% 3 16% 
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 Communicatie 

  Interne communicatie 

 

 Wekelijkse memo 

Wekelijks op donderdag verstuurt de directeur de memo. Hierin worden organisatorische 

onderwerpen en onderwijsinhoudelijke 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. 

 

 Josephoverleg 

Onderwijsinhoudelijke onderwerpen  komen aan bod tijdens het Josephoverleg. Deze ver-

gaderingen worden tweemaal tussen de vakantie in gepland. Dit was het laatste jaar dat 

deze overleggen er zijn. Er is voor het schooljaar 2020-2021 een nieuwe vorm van overleg 

gepland. 

 

 DCO 

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

dagochtend maandag. De intern begeleider was aanwezig bij onderwijsinhoudelijke on-

derwerpen. 

 Ondersteuningsteam 

Het zorgteam bestaat uit de Intern begeleider, Tamara van den Berg (vanaf januari 2020), 

directeur Mariëtte Neijenhuis en schoolmaatschappelijk werk, Jennifer Hilgersom Op ver-

zoek is de orthopedagoog Ellen Titre aanwezig. 

 Klachtenafhandeling 

De externe vertrouwenspersoon is dit jaar eenmaal  ingeschakeld. 

De interne vertrouwenspersonen  zijn regelmatig voor leerlingen ingeschakeld. 

 

 Contacten met ouders 

Informatieavonden: In het begin van het schooljaar hebben we voor alle klassen informa-

tieavonden georganiseerd. 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 inloopmiddag als laagdrempelig en leerkrachten zijn in een 

korte tijd goed geïnformeerd.  

 

Oudergesprekken: In september zijn er voor groep 3 t/m 7  startgesprekken gevoerd voor 

alle ouders  en met leerlingen vanaf groep 5. Na het eerste rapport werden er rapportge-

sprekken gevoerd in februari. De rapportgesprekken voor de leerlingen van groep 2 zijn ge-

voerd binnen de geldende  RIVM regels.   
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Ouderbijeenkomst de Vreedzame School 23 januari 2020 

Tijdens deze druk bezochte succesvolle avond is er een plenaire voorlichting geweest over 

De Vreedzame School. Daarna hebben de leerkrachten aan de ouders van hun groep spe-

cifieke informatie gegeven over de aspecten de De Vreedzame School in de groep. 

 

 De Oudercommissie 

Het bestuur van de oudercommissie bestaat dit jaar uit de volgende 

leden: 

Esmeralda Saris (voorzitter), Miranda Vogel(penningmeester), (se-

cretaris) Monique Birkett.  

Ook dit schooljaar kunnen we rekenen op de hulp en het organisa-

tietalent 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 bespreken, gedane zaken te 

evalueren en te kijken naar de komende activiteiten. De directeur is daarbij indien mogelijk 

samen met de activiteiten coördinator aanwezig. 

 Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad bestaat uit een drietal ouders en leerkrachten.  

Teamgeleding: Agnes Bekenes, Simone Turkstra en Carla de Graaff. (voorzitter),   

Oudergeleding: Aksana van Steenbruggen, Sanne Vogel, Saskia Gelauff,Jessica van Zwie-

ten(GMR). 

 

 Nieuwsbrieven en Ouderkrant 

Om de 6 weken wordt een Ouderkrant gemaakt. In verband met het Corona virus is er heel 

regelmatig een nieuwsbrief gestuurd aan ouders. Deze laatste werd vaak gemaakt in over-

leg met de MR. 

 

 Externe communicatie 

 Contacten met bestuur en directieoverleg 

De Josephschool is een van de vijf scholen van de SKOP (Stichting Katholiek Onderwijs Pijn-

acker). De directeuren van de vijf scholen zitten in het directieteam. Dit directieteam verga-

dert een keer in de drie weken onder leiding van de Algemeen Directeur.  Dit schooljaar is 

zijn we twaalf keer bij elkaar geweest voor een reguliere vergadering.  Er zijn meerdere mo-

menten geweest voor kort overleg in de Coronaperiode. 

Met het bestuur zijn we dit jaar ook informeel bij elkaar geweest. Informeel zien we elkaar 

op de nieuwjaarsreceptie die bij de drie Heeren georganiseerd wordt. De geplande twee-

daagse van de directie team in maart is in verband met het Corona virus niet doorgegaan. 
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 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 over geneeskundige onderwerpen 

De  logopediste screening lln van groep 1/2.  

Schoolmaatschappelijk werk (MEE): in de persoon van Jennifer Hilgersom. 

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 . 

De gemeente i.v.m. gebruik sportaccommodaties en andere zaken rond de school. 

Schoolfotograaf Jense en de Ruiter. 
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 Bijlagen 

 Bijlage 1 het schoolplan op A4  
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  Bijlage 2 Opbrengsten  

 
 



27 
 Jaarverslag Josephschool 2019-2020 
 
  

 Bijlage 3 Bijzondere activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2019 

Nieuwe leerkrachten 
We zien drie nieuwe gezichten op onze school. Juf Elvera komt van SKOP-school Het Spec-

trum en gaat dit jaar twee dagen per week groep 5 lesgeven. In groep 6 start juf Chantal, 

zij is een zij-instromende leerkracht en in groep 7 is een andere juf Chantal gestart en haar 

zien we tijdelijk één dag per week in de groep. Juf Tamara was vorig jaar als invaller werk-

zaam bij ons. Vanaf dit schooljaar is zij de intern begeleider van de school. 

Start van het nieuwe schooljaar  

Op maandag 2 september verwelkomen wij alle kinderen weer op school.  
Napraten over de zomervakantie, wennen aan een an-

dere leerkracht in je nieuwe groep en we gaan aan het 

werk! We gaan onder andere aan de slag met De Vreed-

zame school om van onze school een vreedzame school 

te maken. 

 

 

Aftrap De Vreedzame school 
Onze school voert dit schooljaar het programma van De Vreedzame School in. Dit pro-

gramma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van ac-

tieve en ‘betrokken’ burgers. We beginnen met blok 1, ‘We horen bij elkaar’ en tijdens dit 

blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen 

geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met el-

kaar omgaat en over de inrichting en het netjes houden van de klas. 

Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft 

dat hij/zij erbij hoort. Kinderen hebben iets met en aan elkaar als ze elkaar goed kennen en 

elkaar waarderen. Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een 

aardige, positieve opmerking maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets 

met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. 

Het tegenovergestelde van een opste-

ker is een ‘afbreker’. Het is een onaar-

dige, negatieve opmerking over ie-

mand. De ander krijgt er bijvoorbeeld 

een vervelend gevoel van. 

De kinderen leren dat iedereen zijn me-

ning moet kunnen uiten en verdedigen 

en iedereen respect moet hebben 

voor de mening van anderen. 

 

 

10-minuten inloopmiddag 
Om ervoor te zorgen dat wij als leerkrachten goed kunnen werken met onze leerlingen, is 

dit de middag dat ouders langs kunnen komen bij de groepsleerkracht om even te praten 

Bijzondere activiteiten 
 Schooljaar 2019-2020 
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over belangrijke zaken zoals medicijnen, ingrijpende gebeurtenissen in de zomervakantie, 

etc. 

Informatieavond 
Zoals ieder schooljaar organiseren we een informatieavond voor alle ouders van de Jo-

sephschool. De leerkrachten vertellen aan de ouders van hun groep wat er zoal op het pro-

gramma staat het komende jaar en wat iedereen kan verwachten. Ouders kunnen ook 

nog nader met elkaar kennismaken, er worden coöperatieve werkvormen aangeboden, 

zoals de kinderen dat ook gewend zijn en er is tijd voor koffie en thee. 

Studiemiddag / SKOP-leerhuis 
Cabaretier en spreker Peter Heerschop spreekt het voltallige per-

soneel van het SKOP toe en motiveert ons om onze leerlingen 

weer volop te motiveren. We krijgen allemaal een abonnement 

op het online studieprogramma Ewise cadeau. Hiermee kunnen 

alle leerkrachten op hun eigen tijd en tempo diverse cursussen 

online volgen. Ook in het SKOP-leerhuis worden diverse cursussen 

weer in gang gezet. Alle leerkrachten hebben zich ingeschreven 

voor diverse cursussen en workshops die over het hele jaar aangeboden worden. Er zijn col-

lega’s die bijvoorbeeld een workshop volgen over muziek, anderen gaan naar een cursus 

over oplossingsgerichte kindgesprekken en weer anderen nemen deel aan de opfriscursus 

Effectieve Directe Instructie. 

Mad science 
Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 verzamelen met hun stoel op het schoolplein. Mad sci-

ence geeft een show om te laten zien welke wetenschappelijke proefjes je kan doen. Het 

doel van deze show is om kinderen nieuwsgierig te maken naar wetenschap en de leer-

lingen kunnen meedoen met lessen na schooltijd. 

 

Schoolreis 
We gaan deze keer met de hele school, met uitzondering van 

groep 8, naar pretpark Drievliet. Het is qua weer een natte en 

grijze dag, maar we hebben allemaal genoten van een gezellige 

en zeer geslaagde schoolreis. 

 

 

Verkeer 
In groep 8 worden alle fietsen van de kinderen gecontroleerd. Wel zo’n veilig idee als alle 

lichten en remmen goed functioneren. In alle groepen starten we ook weer met de ver-

keerslessen op het plein. De kinderen leren bijvoorbeeld hoe je een zebrapad oversteekt, 

waar je op moet letten als je een stoplicht nadert en wie wanneer voorrang heeft. 

Kinderpostzegels De 

kinderen van groep 8 gaan langs de deuren om de 

kinderpostzegels te verkopen. Enthousiast gaan zij aan de slag.  
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Oktober 2019 

Studiedag De Vreedzame school 
Tijdens de studiedag kijken hoe we bezig zijn met het eerste blok van 

DVS. Ervaringen worden gedeeld, plannen hier en daar aange-

scherpt en Onderwijs Advies voorziet ons van de nodige achter-

grondinformatie, tips en trucs. We kijken vooruit, want na de herfstva-

kantie starten we met de lessen uit Blok 2 (We lossen conflicten zelf 

op). Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een 

positieve manier met conflicten om te gaan. De lessen zijn onder an-

dere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. 

 

Josephcafé coöperatief leren 
Na de ‘inloop’ in de klassen kunnen ouders aanschuiven voor een kopje koffie of thee. Dit 

moment van ouderbetrokkenheid in het Josephcafé is er niet 

alleen om bij te praten met andere ouders, maar ook om 

meer informatie te ontvangen vanuit de school. Het is van-

daag een mooi moment voor het leren van elkaar, want er 

wordt met de ouders ‘gewerkt’ met coöperatieve werkvor-

men. Dit gaat precies zoals de kinderen dit dagelijks op 

school ervaren en is dus leuk en leerzaam om dat als ouder 

ook eens te ervaren.  

Kamp groep 8 
Maandag 14 oktober stappen de leerlingen van groep 8 en 

hun kampleiding in de bus op weg naar Loon op Zand. Om 

10.15 uur kan iedereen die dat leuk vindt de kinderen uit-

zwaaien. De kinderen verblijven die week in het kamphuis ''t 

Kraanven'. 

Samen spelen, samen, eten, samenwerken, samen praten, 

kortom de hele dag met elkaar optrekken. Een hele goede 

manier om elkaar heel goed en op een andere manier te le-

ren kennen. Vrijdag 18 oktober worden alle spullen weer inge-

pakt en gaan we huiswaarts. 

Natuurlijk is het leuk, maar ook best spannend om een week weg te zijn van huis.  

Overleven in de natuur 
Groep 8 vertrekt op de fiets naar de Papaver. Zij gaan daar 

heen voor de excursie 'Overleven in de Natuur' (een soort ex-

peditie Robinson). Een echte buitenactiviteit, waarbij de kin-

deren leren een vuurtje te maken. Ze gaan op zoek naar 

drinkwater, maken van slootwater drinkwater en ontdekken 

welke planten of beestjes je kunt eten. Wie durft, mag meel-

wormen of sprinkhanen proeven. Tijdens de activiteiten wor-

den kinderen gestimuleerd om na te denken over wat ze in de 

westerse wereld allemaal hebben en hoe makkelijk het leven 

daardoor is in vergelijking tot armere landen.  

Kinderboekenweek 
Het is weer leesfeest op school!  

Het is Kinderboekenweek met als thema Reis mee! Met dat 

idee gaan alle leerkrachten op reis door de school met 

een koffer met persoonlijke reisspullen en een voorlees-

boek. Ieder leest voor in een andere klas, wat het lezen extra leuk en spannend maakt voor 

de kinderen en de leerkrachten.  
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‘s Middags hebben we feestelijk moment in de hal van de school. Daarmee gaat de Kin-

derboekenweek van start en gaan we een week lang extra veel lezen, voorlezen en op-

drachten doen aan de hand van boeken.  

In de bovenbouw wordt extra veel gelezen tijdens de voorrondes van de voorleeswedstrijd. 

De Kinderboekenweek wordt afgesloten met de finale van de voorleeswedstrijd, maar de 

finalisten gaan eerst langs in de onderbouwgroepen om te laten horen hoe mooi zij kunnen 

voorlezen! 

De week werd een mooie, leerzame reis door de Kinderboekenweek! 

Startgesprekken groep 3 t/m 7 
Sinds twee jaar zijn wij gestart met startgesprekken. Vorig jaar hebben wij bij groep 7 de 

leerlingen bij het gesprek betrokken, omdat wij het belangrijk vinden dat de kinderen eige-

naarschap heeft over zijn/haar eigen ontwikkeling. Dit jaar hebben wij ook de leerlingen 

van groep 6 erbij betrokken.  

Onthulling bijenhotel met groep 3 
Wethouder Hanneke van de Gevel onthulde in de buurttuin van Pijnacker Noord het 

nieuwe grote bijenhotel. Het hotel is ontworpen en 

gemaakt door medewerkers van zorgkwekerij Bloei.  

Samen met leerlingen van groep 3 van de 

Josephschool onthulden de makers het bijenhotel. De 

buurttuin is een initiatief van de wijkvereniging Pijnacker Noord 

en te vinden tegenover Thorbeckelaan 86. 

 

November 2019 

Kleutervoorstelling “Over hoedjes en kalfjes” 
De voorstelling ging over een hele aardige hoedenmaker, die elke dag op 

zoek gaat naar mensen die hij gelukkig kan maken. Iedereen roept hem toe: 

“Heeft u een hoedje dat past bij mijn snoetje? Heeft u een hoedje dat past bij 

mijn hoofd?” Dan duikt de hoedenmaker in zijn kar vol hoedenmakerspullen 

en maakt hij meteen een hoed die past bij je hele persoon. Maar op een dag 

komt de hoedenmaker in een dorp waar iedereen anders is, waar de sfeer 

ook anders is en waar elk huisje zijn kruisje heeft. Zal het de hoedenmaker ook 

hier lukken om de mensen gelukkig te maken? 

De kinderen hebben genoten van de voorstelling! 

Rijksmuseum 
Groep 6 en 7 mogen dit jaar cultureel uitje naar het Rijksmu-

seum. Ze worden met bussen opgehaald. De bus nadert het 

museum en de kinderen zijn onder indruk van het mooie ge-

bouw. In het museum worden de kinderen in vier groepen ver-

deeld en gaan het museum ontdekken o.l.v. een gids. Ze bekij-

ken verschillende schilderijen, tekenen delen van schilderijen 

na, poseren zoals op het schilderij en ruiken aan verschillende 

kruiden. De kinderen waren verbaasd dat de nachtwacht zo 

groot was en dat ze na 3 uur in het Rijksmuseum waren geweest 

pas ¼ deel hadden gezien. Vele kinderen roepen direct hier 

moet ik nog een keer heen. 

Gesprekken groep ½ en groep 8 
De leerkrachten van groep 1/2 voeren oudergesprekken en de leerkracht van groep 8 

voert de adviesgesprekken. Er wordt gesproken over de ontwikkeling van de kinderen en er 

wordt vooruit gekeken naar de toekomst. 
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Onderwijsstaking  

De onderwijsvakbonden roepen alle medewerkers uit het primair en voortgezet onderwijs 

op tot een staking op woensdag 6 november. De bonden eisen van het kabinet dat er geld 

vrijgemaakt wordt voor een beter salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk! 

Diverse collega’s trekken naar Den Haag. Ook in het centrum van Pijnacker wordt er aan-

dacht aan besteed. 

Josephcafé DVS 
Bij het Josephcafé van 20 november hebben de aanwezige ouders al 

kennis kunnen maken met de Vreedzame school. Ze volgden een les in 

groep ½ b, waar ze konden zien hoe aap en tijger een ruzie over een 

dinosaurus konden oplossen.  

Daarna lieten de kinderen van groep 8 door middel van verschillende 

toneelstukjes zien op welke manier je in een bepaalde situatie kunt reageren. Je kunt kiezen 

welke pet je opzet: Geel, blauw of rood. De ouders in de hal moesten nadenken welke pet 

de kinderen ophadden gezet en met de kinderen van groep 8 overlegden zij of de oplos-

sing die werd gekozen een win-win, een win-verlies, een verlies-verlies of een compromis 

opleverde. Leerzaam en leuk voor allemaal! 

Open ochtend 
Leerlingen van groep 8 leiden de bezoekers rond en vertel-

len hoe het allemaal gaat op de Josephschool. Deze leer-

lingen kunnen ook heel goed vanuit hun eigen ervaringen 

vertellen aan de potentiële nieuwe ouders. We mogen na 

deze ochtend weer een aantal nieuwe leerlingen welkom 

heten op onze school. 

Teambuilding 
Met elkaar werken we elke dag hard om de kinderen weer 

een stapje verder te brengen in de wereld. Omdat het goed is dat de boog niet altijd ge-

spannen staat, hebben we een middag en avond in het teken van teambuilding. Twee col-

lega’s organiseren het geheel en binnen no time rennen alle personeelsleden door een 

donkere school en zijn met elkaar aan het leasergamen! Na deze gezellige activiteit gaan 

we met elkaar een hapje eten en is er tijd om goed bij te praten met elkaar. We hebben 

weer nieuwe energie gehaald uit deze dag! 

 

Applaus voor jou 
Groep 4 doet mee met het project Applaus voor jou! In de eerste 

twee weken van dit project staat leesbevordering voorop. De kin-

deren lezen iedere dag hardop uit theaterboeken. Dit doen ze met 

hun ‘theaterleesmaatje’. In de laatste week kiezen de kinderen een 

tekst uit en deze tekst oefenen zij iedere dag. Aan het eind van de 

week doen alle kinderen mee aan een leesvoorstelling voor de klas. 

Een onwijs leuk en leerzaam project waarbij de kinderen veel leeskilo-

meters maken.  
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Studiemiddag De Vreedzame School 
Tijdens deze middag kijken we onder leiding van On-

derwijs Advies terug op blok 2. We wisselen ervarin-

gen uit, maken afspraken en we concluderen dat 

we kleine gedragsveranderingen zien bij de kinderen 

binnen de school, maar zien ook dat dit tijd vraagt. 

Ook de TSO en de gymlessen gaan actief aan de 

slag met DVS. 

We kijken ook vooruit naar blok 3; “Oog hebben voor 

elkaar”! In dit blok komen de communicatieve vaar-

digheden aan bod die nodig zijn bij het oplossen van 

problemen. Wat veroorzaak je bij een ander met din-

gen die je zegt? Ze leren meningen onderbouwen 

met argumenten. We leren de kinderen hoe ze complimenten geven (opstekers) en op een 

positieve manier feedback kunnen geven aan elkaar. Het is praten met elkaar i.p.v. praten 

tegen elkaar. 

 

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door het basiscurriculum. Deze lessen-

serie bestaat uit een wekelijkse les of activiteit in alle groepen. De blokken die we doorlo-

pen zijn; 

1. We horen bij elkaar – groepsvorming en een positief sociaal klimaat 

2. We lossen conflicten zelf op - conflicthantering 

3. We hebben oor voor elkaar – communicatie 

4. We hebben hart voor elkaar – gevoelens 

5. We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid 

 

December 2019 

Sinterklaas 

Ook dit jaar brengt Sinterklaas en de pieten op 5 december een bezoek aan onze school. 

De rode loper ligt uit en ze hebben zelfs het paard meegenomen. De kin-

deren zingen op het plein uit volle borst. Sinterklaas gaat daarna mee naar 

de hal en ook daar begroeten we sinterklaas en de pieten met mooi gezang. 

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 

even de klassen binnen met een cadeautje. 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 acti-

viteiten en sluiten de kinderen een heel leuke dag op een ontspannen manier af. 

Uitslapen  
De school opent op 6 december om 09.30 uur de deuren, zodat iedereen na pakjesavond 

weer fris en fruitig kan beginnen. 

Openochtend 

Meerdere keren per jaar is er een openochtend. De kinderen van groep 8 leiden nieuwe 

ouders rond en op deze manier krijgen de ouders een goed beeld van de school. Aan het 

eind van de rondleiding staat juf Mariette N klaar om aanvullende informatie te geven. 
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Kerstcrea-ochtend  

Op woensdag 11 december gaan de groepen 1 t/m 7 van 10.30 – 12.00 uur 

gezellig 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 mogelijkhe-

den is om uit te kiezen. 

Kerstkokkerellen  
Waar komt die lekkere geur vandaan? Groep 8 is bezig met het jaarlijkse ‘kerstkoken’. Sa-

men recepten uitzoeken/kiezen, boodschappen doen en daarna handen uit de mouwen, 

want het recept moet worden gemaakt. Natuurlijk moet alles worden geproefd en smullen 

de kinderen, hulp ouders en leerkracht van de heerlijke gerechten.  

Kerstviering 

De kerstviering is dit jaar geen viering in de hal, maar op 19 december is er een kerstwande-

ling door de school en wijk. De leerlingen en ouders krijgen een route en komen onderweg 

leerlingen van groep 6 tegen die een gedeelte van het kerstverhaal uitbeelden en een ver-

teller die een stukje van het kerstverhaal vertelt. Bij elke plek krijgen de wandelaars een ge-

deelte van het kerstverhaal te horen. Het kerstkoor o.l.v. meester Ronald en juf Tamara 

brengt maakt de sfeer compleet. Samen kunnen we terugkijken op een mooi samen zijn. 

Bijna kerstvakantie 

De dag na de kerstviering is het pyjama/onesie dag op school. We praten na over de 

prachtige kerstwandeling, gaan gewoon werken, doen nog wat gezellige activiteiten en 

gaan daarna genieten van een welverdiende vakantie. 

 

Januari 2020 

Weer naar school op 6 januari 
Na de vakantie valt veel kinderen en ouders op dat er boven de hoofdingang een ander 

logo hangt! Dit klopt, want vanaf 1 januari hebben wij een nieuw logo. Het logo staat voor: 

Samen, leren in een vertrouwde omgeving. De leerkrachten hebben meegedacht over het 

logo en zijn erg trots op het eindresultaat. Ook is op 1 januari de nieuwe website in de lucht 

gegaan! 

Ook is er een nieuw gezicht bij ons op school. Juf Ingrid is gestart als conciërge. Wij zijn hier 

erg blij mee. 

Informatieavond groep 8  
De opendagen van de middelbare scholen staan weer voor de deur en dit betekent dat 

de leerlingen van groep 8 samen met hun ouders een keus moeten gaan maken voor een 

middelbare school. Juf Edith verzorgt op woensdag 8 januari een informatieavond waar ou-

ders van groep 8 meer informatie krijgen over o.a. verschillende keuzes die er zijn tussen de 

verschillende scholen, inschrijfprocedures, onderwijskundige rapporten en informatie eind-

toets. 

Ouderbijeenkomst  
Op donderdag 23 januari j.l is er een ouderavond met als onderwerp de Vreedzame 

school. Mia Versteegh van OnderwijsAdvies en trainer van de Vreedzame School geeft uit-

leg over de methode. In de klassen doen de ouders daarna een oefening zoals de kin-

deren dit ook doen in hun groep. Ieder kind heeft een opsteker op de tafel gelegd voor 

hun ouders. Er waren meer dan 100 ouders! Dat was erg fijn, want “It takes a village to raise 

a child”. Ouders, school en omgeving met elkaar vormen rond kinderen veilige cirkel waarin 

we kinderen met elkaar opvoeden. Maandag 2 Maart hebben we als team een studiedag 

waarin we ons voorbereiden op blok 4. Centraal staat; We hebben hart voor elkaar (ge-

voelens). 
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Inloop ochtend / Josephcafé met thema ‘Kletspot’  
Vele ouders die vandaag een bezoek brengen bij hun kind(eren) in de 

klas om te zien waar de kinderen de afgelopen periode aan hebben 

gewerkt. De kinderen kunnen laten zien waar ze trots op zijn. Na afloop 

van de inloop ochtend zijn de ouders welkom in het Josephcafé. Dit 

keer staan er kletspotten klaar en aan de hand van vragen gaan ou-

ders met elkaar in gesprek. Dit is passend bij het thema van de Vreed-

zame school ‘wij hebben oor voor elkaar’. Ook maken de ouders kennis 

met juf Ingrid, onze nieuwe conciërge. 

Muziekvoorstelling groep 5 en 6 
Dinsdag 28 januari kijken de kinderen van de groepen 5 en 6 naar de 

voorstelling: “Straks komt er niemand op mijn feestje.” Deze voorstelling bestaat uit klein-

kunstliedjes De liedjes zijn scherp, spannend, grappig, meezingbaar en hebben altijd een 

dubbele bodem. Jasper Smit begeleidt zichzelf op de piano of gitaar en zingt liedjes over 

allerlei onderwerpen die dichtbij de belevingswereld van de kinderen staan. De voorstelling 

gaat ook over hoe je liedjes kunt schrijven. De kinderen worden uitgedaagd mee te den-

ken over teksten. Iedereen geniet! 

Onderwijsstaking  
De deuren van de Josephschool blijven op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari ge-

sloten voor de leerlingen. De leerkrachten staken voor betere onderwijs en een passend sa-

laris. Op donderdag verzamelen de leerkrachten bij het SKOP kantoor om te praten over 

het verbeteren van het onderwijs met verschillende skop collega’s. Daarna vertrekken de 

leerkrachten van de Josephschool naar de Kuip voor een manifestatie. Tenslotte is er tijd 

om op school de werkdruk te verminderen en aan taken te werken. 

 

Februari 2020 

Snappet overleg  

Van en met elkaar leren vinden wij erg belangrijk en daarom hebben de leerkrachten van 

groep 5 t/m groep 8 regelmatig overleg over hoe wij Snap-

pet als middel zo effectief mogelijk kunnen gebruiken om de 

leerdoelen te bereiken. We maken tijdens deze overleggen 

afspraken die we vastleggen in de basisafspraken.  

Eerste rapport groep 3 t/m 8  

Het is weer tijd voor het rapport voor de leerlingen van groep 3 

t/m 8 op donderdag 7 februari. Wij hebben de afgelopen jaren 

grote stappen gemaakt in een rapport die gekoppeld zit aan ons 

leerlingvolgsysteem. Dit jaar is ook de huisstijl aangepast op het 

rapport. Ook hebben wij ervoor gekozen om voor alle leerlingen 

een mooi rapportmap aan te schaffen. 

Klassenbezoeken Onderwijs Advies 

Tijdens het implementeren van de Vreedzame school horen studiemomenten, maar ook 

klassenbezoeken. Mia Versteegh van Onderwijs Advies verzorgt, in samenspraak met de 

stuurgroep, de studiemomenten en komt vandaag in de klassen meekijken en feedback 

geven. De leerkrachten en de klassen zijn zoekende en lerende en er zijn al mooie stappen 

gemaakt.  

10 min gesprekken  
N.a.v. het rapport hebben wij rapportgesprekken. Samen met ouders bespreken wij de ont-

wikkelingen van de kinderen van groep 3 t/m 6 en 8. In groep 7 wordt er 20 minuten uitge-

trokken per leerling, omdat hier het voorlopig schooladvies besproken wordt. Eerst 10 minu-

ten met ouders en daarna ook 10 minuten met de leerling en de ouders. 

  



35 
 Jaarverslag Josephschool 2019-2020 
 
  

Carnaval  
Op donderdagochtend 20 februari komen prins en prinses carnaval de klassen rond samen 

met juf Mariëtte N. Juf Mariëtte overhandigt de sleutel van de school aan de prins en de 

prinses. Vanmiddag is het namelijk groot feest, want het is carnaval Alaaf, alaaf. Het thema 

dit jaar is ‘MET KLEUR DOOR DE DEUR’!! Feestelijker kan niet! De leerlingen van groep 7 en 

groep 8 hebben allerlei spelletjes georganiseerd. De leerlingen van groep 1 t/m 5 worden in 

groepjes ingedeeld en de leerlingen van groep 6 zijn de leiders van deze groepjes. Na aller-

lei leuke spelletjes verzamelen alle kinderen en leerkrachten in de hal. De muziek gaat aan, 

de polonaise wordt ingezet. Een fijne en gezellige sfeer.  

 

Maart 2020 

Tutorlezen 
In de periode van de voorjaarsvakantie tot en met 18 april gaan de 

leerlingen van groep 3 t/m 8 tutorlezen. Wij organiseren dit 2 keer 

per week, op maandag en donderdag, 25 minuten per keer.  

Het doel is om de leestechniek in tweetallen te oefenen, waarbij 

een lezer met een hoger AVI-niveau de lezer met een lager AVI-ni-

veau begeleidt. We geven de leesontwikkeling hiermee een stevig impuls. Er wordt daar-

naast geregeld een 'woordenrace' gehouden, waarbij leerlingen oefenen met het vlot le-

zen van losse woorden. Ook wordt er aandacht besteed aan het vergroten van de woor-

denschat.  

De oudere lezers krijgen voor de voorjaarsvakantie instructie en hierdoor weten zij wat er 

van hen verwacht wordt. Dus; hoe help je, hoe motiveer je, hoeveel lees je zelf en hoeveel 

leest de ander, etc. Met het koppelen van een oudere leerling aan een jongere leerling is 

er ook een sociaal doel: de leerlingen krijgen een band met elkaar, wat het schoolklimaat 

positief beïnvloedt.  

Helaas hebben we maar een aantal keer het tutorlezen kunnen inzetten....tot Corona zijn 

intreden deed.... 

Afscheid juf Lenie 
Wij genieten samen met collega's, oud-collega's en vrijwilligers van een gezellige afscheids-

middag van en met Lenie. Na 17 jaar Josephschool slaat Lenie een nieuwe weg in en gaat 

zij zich verder bekwamen in het begeleiden van kinderen. Wij bedanken haar met woorden 

en een lied voor het werk, vrijwilligerswerk, overblijftaken, e.d. wat zij al die jaren heeft ge-

daan op onze school. 

Coronavirus 
We worden allemaal geconfronteerd met het 

Coronavirus. Het is wereldnieuws en komt via 

Italië steeds dichter bij ons. Op 16 maart is het 

een feit, dat alle scholen in Nederland de deu-

ren moeten sluiten om te voorkomen dat het vi-

rus te hard om zich heen grijpt en de ziekenhui-

zen de zorg niet meer aankunnen. Voor de 

scholen en dus ook voor de Josephschool be-

tekent het dat we ‘onderwijs op afstand’ orga-

niseren en dat kinderen thuis aan de slag gaan. 

Binnen twee dagen heeft ons team een goed draaiend systeem van onderwijs via Snap-

pet, instructie met Loom, dag- en weektaken via Ouderportaal en activiteiten op een 

yurlspagina. Wekelijks hebben de leerkrachten contact met ouders en kinderen via tele-

foon, mail, Skype, o.i.d. Eerst vindt iedereen het spannend, daarna treedt er een gewoonte 

op bij de meeste kinderen, ouders en leerkrachten. Er zijn ook fases dat het echt wel moeilijk 

is om gefocust aan de gang te blijven. De leerkrachten werken deze weken steeds aan ver-

beteringen en houden goed contact met elkaar via Teams. 
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April 2020 

Coronavirus 
Ook in de maand April worden we in beslag genomen door het virus. Leerkrachten en leer-

lingen werken thuis aan ‘onderwijs op af-

stand’ en gastlessen, uitjes en andere activi-

teiten kunnen allemaal niet doorgaan. Wel 

worden er allemaal ontzettend leuke activi-

teiten aangeboden aan de kinderen. Denk 

aan sportactiviteiten waar meester Jeroen 

filmpjes voor heeft gemaakt, Team4talent 

challenges aanbiedt en social media die tal 

van opties biedt. De leerlingen blijven ontzet-

tend actief! Ook leerlingen die toch opge-

vangen moeten worden, omdat hun ouders 

werkzaam zijn in de vitale sectoren, krijgen 

wat ze nodig hebben. Er wordt een goede 

samenwerking georganiseerd door de Jo-

sephschool, Johannesschool en kinderopvang Skippy. Zelfs 

premier Rutte komt langs om zich te laten informeren. 

Leerkrachten op bezoek 
Tijdens de tijd dat we thuis werken en leren gaan de juffen van 

groep ½ op bezoek bij hun leerlingen! Hoe leuk is dat?! 

 

Mei 2020 

Meivakantie 
Na een periode van thuis werken en leren is er tijd voor rust en 

is het eind april tot en met begin mei een heerlijke meivakan-

tie.  

Halve klassen op school 
Na de vakantie mogen we weer met elkaar naar school. We mogen weliswaar met halve 

klassen naar school, maar het kan weer. Vanuit de PO-raad en het RIVM hebben wij duide-

lijke richtlijnen gekregen. Zo houden de leerkrachten anderhalve meter afstand van elkaar 

en van de groep kinderen in de klas. Er is veel extra aandacht voor de hygiëne en we zor-

gen ervoor dat we met zo min mogelijk volwassenen in de school aanwezig zijn. Hierdoor 

even geen overblijf bijvoorbeeld, maar allemaal gezellig eten in de klas met de eigen juf of 

meester. We werken met een continurooster, waardoor de kinderen eerder naar huis gaan. 

Voor de één is dit allemaal behoorlijk aanpassen, de ander heeft er juist voordeel van. We 

zien deze periode dat veel kinderen groeien in hun zelfstandigheid bijvoorbeeld. 

Basisvakken en meer  
In een relatief korte periode tot de zomer en met veel aanpassingen in de school bieden 

alle leerkrachten lessen aan die het meest van belang zijn voor deze periode. Er wordt dus 

met name aandacht besteed aan de basisvakken. Al snel blijkt dat we goed in staat zijn 

om de schooltijden zo optimaal mogelijk te benutten en komen ook weer toe aan vakken 

zoals Engels, aardrijkskunde en geschiedenis. Bij de terugkeer naar school wordt goed na-

gedacht over hoe we de lessen Vreedzame school zo goed mogelijk kunnen benutten. We 

grijpen terug naar eerdere lessen van dit schooljaar over groepsvorming, want deze laatste 

periode tot de zomer is ook een soort nieuw begin. Groepsvorming heeft dus onze aan-

dacht, we bedenken hoe we ook alweer omgingen met conflicthantering, we oefenen 

met communiceren en hebben extra aandacht voor ieders gevoelens. 
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Juni 2020 

Hele klassen terug op school 
Alle leerkrachten hebben op het puntje van hun stoel gezeten tijdens de persconferentie. 

We hebben groen licht gekregen om op 8 juni alle kinderen weer te verwelkomen. We zijn 

hier erg blij mee, nadat alle protocollen zijn aangepast en gedeeld met ouders, is het dan 

eindelijk zover! Het continurooster blijft, omdat dat meer rust geeft in de school. 

Kleuterfeest 
Dit jaar is het thema ‘Jungle’. Brullen als leeuwen, slingeren 

als apen, je zo lang maken als een giraf! Speuren door de 

school terwijl de juf Engelse woorden gebruikt! Door een 

verrekijker kijken om te zien welke dieren er in de jungle le-

ven. Het is prachtig mooi weer en dus is het jaarlijkse feest 

met vele spelletjes buiten op het plein. Op deze manier ne-

men de kinderen van groep 2 afscheid van de kleuter-

groepen, maar kinderen van groep 1 feesten gezellig mee. 

Aqua disco 
Vrijdag 26 juni staat er voor groep 2 t/m 8 een speciaal 

sportief programma in de agenda. Dit omdat de sportdag dit jaar niet is doorgegaan. Ge-

durende de hele dag verzorgt juf Dayna Salsation dansworkshops. Dus dat wordt swingen. 

Meester Jeroen verzorgt waterspelletjes op deze zeer warme dag.  

De Vreedzame School 
We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de 

klas en de school. Dat kan alleen als we kinderen het gevoel ge-

ven dat ze ertoe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen ta-

ken en verantwoordelijkheden. Binnen de school is afgesproken 

waarover de kinderen mee mogen denken en beslissen. Als de kin-

deren zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een 

positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan 

wat in de klas gebeurt. ‘Ze dragen allemaal een steentje bij’.  

Bij de groepen 1 – 4 zijn de lessen gericht op bijvoorbeeld het leren 

wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien. 

Bij de groepen 5 – 8 leren de kinderen een eigen bijdrage te leveren aan de groep en aan 

de school door bijvoorbeeld het verschil te leren tussen het uitvoeren van opdrachten en 

het zelf bedenken van en meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn voor de 

groep. 

 

Juli 2020 

Filmen in de school 
Maandag 6 juli wordt er gefilmd bij ons op school. Er wordt dan een filmpje gemaakt (sa-

men met de andere SKOP-scholen) om in de toekomst in te zetten bij personeelswerving 

binnen het SKOP.  

Rapportenavond groep  1 / 2 
De rapportenavond wordt weer gehouden op donderdag 9 juli voor de leerlingen van 

groep ½. Bij de ingang van de school is een plek waar de ouders hun handen kunnen des-

infecteren en daarna worden de gesprekken op gepaste afstand gevoerd. 
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Ouderbedankmoment 
Namens alle kinderen en het hele team van de Josephschool willen we 

alle ouders graag bedanken voor alle hulp dit schooljaar. De kinderen 

maken een kaartje met een leuke opsteker voor de behulpzame ou-

ders. Met het team zingen wij een lied en het filmpje delen we via 

Youtube met de ouders. 

Lio-stagiaire 
In groep 7 heeft juf Dayna een lange periode 

haar stage gelopen! Dit heeft zij erg goed gedaan. Na hard leren 

op de PABO komt er nu een tijd van afstuderen en dat doet Dayna! 

En dan ben je een ‘echte juf’! 

Formatie 

Op vrijdag 9 juli wordt ook de ouderkrant verstuurd waarin de for-

matie staat! De kinderen waren zo benieuwd dat zij het maandag 

al stiekem hadden gehoord. Wij zijn super blij dat juf Dayna volgend 

jaar ons team komt versterken in groep 6. 

 

 

 

Studiemiddag  
Op donderdag 9 juli zijn alle kinderen om 12.00 vrij. De leerkrachten hebben een studiemid-

dag. Op deze middag staat de overdracht van de groepen centraal. Wij vinden het be-

langrijk om de groepen goed over te dragen. Natuurlijk staat er ook veel in ons leerlingvolg-

systeem, maar het gesprek tijdens de overdracht is waardevol. 

Rapport voor groep 2 t/m 8 
Aan het einde van dit bijzondere jaar hebben wij ervoor gekozen om alle leerlingen van 

groep 2 t/m groep 8 toch een rapport mee te geven. Het is het rapport zoals de leerlingen 

het grotendeels gewend zijn. Het rapport geeft een duidelijk beeld van het functioneren 

van de kinderen. 

Telefonische jaarafsluiting 3 t/m 8 
We hebben tijdens het thuisonderwijs intensief contact gehad met ouders en leerlingen. Nu 

wij de leerlingen weer zien, is het contact verminderd. Daarom hebben de leerkrachten 

van 3 t/m 8 een bericht gestuurd naar alle ouders, dat zij aan kunnen geven als zij het op 

prijs stellen op een telefonisch gesprek met de leerkracht(en). Hier hebben ouders gebruik 

van gemaakt. Ook hebben leerkrachten op eigen initiatief leerkrachten gebeld. Dit deden 

wij voorgaande jaren ook. 

Wennen in de ‘nieuwe’ klas 

Het is nu echt de laatste week van het schooljaar. Het is een week van afscheid nemen van 

de huidige juf of meester, maar op dinsdag 14 juli gaan de kinderen ook kennismaken met 

hun nieuwe juf of meester. Best even spannend en heel leuk. Het is fijn om elkaar alvast te 

zien voor de zomervakantie. 
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Musical groep 8 
Na leuke digitale audities tijdens de 

Corona thuiswerkperiode kon groep 

8 eindelijk met de hele groep gaan 

oefenen aan de eindmusical. Dit 

jaar spelen de kinderen de musical 

'De diamantroof'.  

In overleg met de MR heeft de 

school dit jaar besloten om twee 

voorstellingen voor ouders te organi-

seren. Op deze manier kunnen we 

de ouders op anderhalve meter af-

stand van elkaar toch laten genie-

ten van het sprankelende optreden. 

Voor de broertjes en zusjes, die op onze school zitten, zal eronder schooltijd ook een voor-

stelling worden georganiseerd. De voorstelling zal ook worden opgenomen en de kinderen 

van groep 8 kunnen deze film kopen. Dan kunnen ze de film toch aan hun opa, oma, 

tante, oom, buurvrouw, buurman of oudere broers en zussen laten zien. 

Uitzwaaien groep 8 
De kinderen van groep 8 zijn nu echt klaar op school. Maar ze mogen de school echt niet 

verlaten voor ze door alle leerlingen en alle leerkrachten worden uitgezwaaid. Nadat de 

laatste leerling is uitgezwaaid gaan alle andere kinderen weer naar de klas en realiseren de 

leerlingen van groep 7 opeens dat zij nu echt de oudste leerlingen zijn op school. 

Enquête 
In de (Corona)periode hebben we met elkaar veel veran-

deringen op school en thuis doorgemaakt. Graag willen 

we de ouders een aantal vragen stellen over die ervaring, 

zodat we als school weten wat goed hebben gedaan en 

wat, mocht een dergelijke situatie zich nog eens voor-

doen, kunnen verbeteren. We weten nu natuurlijk nog niet 

wat de situatie na de zomervakantie ons brengt. Dat be-

sluit is niet helemaal aan ons, maar afhankelijk van het 

dan geldende protocol voor het basisonderwijs. 

Vossenjacht 
De RIVM-richtlijnen zijn versoepeld en daarom kunnen wij de laatste schooldag de vossen-

jacht door laten gaan. De kinderen van groep 7 hebben hier een belangrijke rol in. Zij zitten 

verstopt en verkleed in de wijk. De andere leerlingen gaan op pad in groepjes en o.l.v. de 

kinderen van groep 6. Zij moeten zorgen dat ze alle ‘vossen’ worden gevonden. Het thema 

is ‘wie ben ik’. Fijn om weer met de gehele school een activiteit te hebben. 

Lunch leerkrachten einde schooljaar 
Om 12.00 uur nemen wij afscheid van alle leerlingen. Wij zwaaien ze uit en ruimen de laatste 

spullen op. Daarna genieten de leerkrachten van een lunch. Tijdens de lunch nemen wij af-

scheid van meester Timo en juf Nathalie.  

Zij gaan volgend jaar starten op de Keizerskroon. Ook nemen wij afscheid van 

juf Frouwke. Zij heeft sinds 1 april een nieuwe baan, alleen wij hebben nog 

geen afscheid kunnen nemen i.v.m. Corona. Een mooi moment om hier nog bij 

stil te staan. Aan het eind van de lunch wenst iedereen elkaar een hele fijne 

vakantie. Juf Mariette N wacht tot iedereen naar 

huis is en draait dan ook de deur op slot. Wij gaan 

genieten van een mooie vakantie en kijken nu al uit 

naar volgend jaar. 


