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Onderwijskundige ontwikkelingen op de Josephschool 
Iedere school maakt eens in de 4 jaar een schoolplan waarin het beleid op het gebied van 

onderwijs, personeel, kwaliteitszorg en financiën beschreven wordt. Het laat zien wie wij zijn 

en hoe we ons de komende jaren willen ontwikkelen. Op basis van dit schoolplan maken we 

ieder jaar een jaarplan. We zullen u in de nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte houden van onze doelen 

en de ontwikkelstappen die we zetten. 

 Op de informatieavond heeft u een filmpje gezien met een aantal speerpunten uit het jaarplan van de 

Josephschool. Eén van die speerpunten is het spelend en ontdekkend leren in groep 1-2. Afgelopen 

woensdag hebben de leerkrachten van deze groepen zich op een studiedag verder in dit onderwerp 

verdiept. We zijn gestart met onze visie op het jonge kind en van daaruit hebben we doelen en 

ontwikkelpunten opgesteld. We gaan de komende periode aan de slag met het creëren van een rijke en 

uitdagende leeromgeving, zowel in de themahoeken in de klas, als op ons nieuwe leer- en ontdekplein. En 

we verdiepen ons verder in het vormgeven van het spelend en ontdekkend leren waarbij het begeleiden 

van het spel centraal staat. Op de studiedag van 4 oktober komt een specialist op het gebied van ‘spelen in 

uitdagende hoeken’ ons onderbouwteam inspireren. Samen met haar gaan we kijken hoe we kinderen 

kunnen uitdagen tot rijk spel waar ze veel van leren. 

Open dag 6 oktober  
Op woensdag 6 oktober is er op alle Amersfoortse scholen een open dag. Ken u iemand die nog op zoek is 

naar een school voor zijn/haar dochter dan kunt u deze tip doorgeven! 
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https://youtu.be/LvHvGDd2ic0
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Gebruik fietsenstalling 
De kinderen die fietsend naar school gaan kunnen deze op het achterplein parkeren. 
Van belang is dat de fietsen zoveel mogelijk in de fietsrekken worden geplaatst. Mocht 
dat niet lukken dan aan het hek en de muurzijde van de school.  
 
De kinderen van groep 8 en het personeel plaatsen de fietsen in de rekken bij het 
voorplein. De rekken zijn niet bedoeld voor ouders of kinderen van lagere groepen. We 
merken dat dit wel met regelmaat gebeurt. Zou u voortaan gebruik willen maken van de fietsrekken op het 
achterplein? Bedankt voor uw medewerking! 

Terugblik informatieavonden 
Afgelopen week hebben de informatieavonden plaatsgevonden voor groep 1 t/m 8. Wat fijn dat vele van 

jullie deze avond en soms zelfs avonden hebben bezocht. Het voelt goed jullie weer in de school te mogen 

verwelkomen. We hebben veel enthousiaste reacties gehad op de informatie die uit de groepen is 

gekomen. Natuurlijk was er ook ruimte om de vragen en behoeften vanuit ouders te bespreken.  

De komende weken vinden de startgesprekken plaats. Tijdens dit gesprek kunt u alle informatie omtrent 

uw kind(eren) delen met de leerkracht(en). We hopen dat dit ook goede gesprekken zijn waardoor we de 

behoeften van uw kind nog beter in beeld krijgen.  
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