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Personeel 
Leo Setz: Afgelopen dinsdag hebben wij afscheid genomen van ‘onze’ meester Leo. Meester Leo is met 
pensioen gegaan. Deze dag is hij enorm verwend door alle kinderen. ’s Middags hebben we hem met zijn 
allen uitgezwaaid op het plein. Op 30 oktober nemen wij als team afscheid van Leo. Want een feestje, dat 
heeft hij zeker wel verdiend na 42 jaar op de St. Josephschool!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marian Franken: Juf Marian heeft besloten om te stoppen met werken. Hieronder leest u haar bericht.   

In de afgelopen periode dat ik thuis was heb ik mijn gedachten laten gaan over het onderwijs.    
Bij mijn ervaringen de laatste jaren met en in het onderwijs, de taken die er voor een leerkracht steeds bij 
komen, de snelle ontwikkeling in met name ICT en de steeds hogere verwachtingen die zowel aan 
leerkrachten als kinderen gesteld worden heb ik mijzelf afgevraagd: kan en wil ik dit nog?    
Een eerlijk antwoord hierop is: “Nee”.    
Daarbij komt Corona en mijn kwetsbare gezondheid. Dit alles heeft mij doen besluiten een jaar eerder te 
stoppen met werken en met pensioen te gaan. Natuurlijk ga ik de contacten met de kinderen, collega’s en 
ouders en het deelnemen aan de ontwikkeling van kinderen zeker missen. Ik wens eenieder alle goeds en de 
kinderen een fijne tijd op de St. Josephschool toe.    
 
Met vriendelijke groet,  
Marian Franken  
 
Als team nemen wij op gepaste wijze afscheid van haar.  

Melanie v/d Brink: Juf Melanie heeft aangegeven dat ze zich aan het oriënteren is op andere scholen. Juf 
Melanie komt vanuit het Montessorionderwijs. De overgang naar het traditionele onderwijs op de St. 
Josephschool is erg groot voor haar. Ze geeft aan dat haar voorkeur ligt bij het werken op een school met een 
ander onderwijsconcept. In de bijlage van het Parro bericht vindt u de vacature. Kent u iemand die geknipt is 
voor deze baan? Laat het ons weten! 
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Dag van de leerkracht: Komende maandag (5 oktober) is het de dag van de leerkracht. Als directie hebben 
wij de leerkrachten al goed in het zonnetje gezet! In de teamkamer staan twee nieuwe, grote tafels waar we 
allemaal van kunnen genieten. Ook werken er met regelmaat kinderen in de teamkamer die dus ook aan 
deze mooie tafels zullen werken. Een win-win situatie!  

Met de dag van de leerkracht besteden we altijd wat extra aandacht aan de leerkrachten. Maar natuurlijk zijn 
we het hele jaar door blij met hun enorme inzet, flexibiliteit en positiviteit! Hulde aan alle leerkrachten! 

                                    

KBW 
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek feestelijk geopend. Het thema van dit jaar is ‘En toen?... 
geschiedenis’. Alle leerlingen werden door een vreemd uitgedoste piraat terug de tijd in geblazen. Zodra ze 
door het glittergordijn waren gegaan kregen ze een ticket voor een reis terug in de tijd. In de kleuterbouw is 
dat naar de tijd van Ridders en Jonkvrouwen, in groep 3-4 is dat de tijd van farao’s en piramides in Egypte. In 
de bovenbouw varieert dat van de Oertijd tot aan WOII. Naast een bijpassend klassenboek waren er nog een 
aantal geluksvogels. Zij hadden het winnende nummer op hun ticket en wonnen daarmee een leesboek, 
aangeboden door boekhandel Veenendaal. 
In de komende dagen zal er in de klassen extra aandacht zijn voor lezen en leesplezier. Daarnaast wordt er op 
eigen niveau gewerkt aan bovengenoemde thema’s. Op vrijdag 9 oktober sluiten we de Kinderboekenweek 
officieel af ‘met een boekje in een hoekje’. Hiervoor mag iedereen een eigen kussen meenemen waarop ze 
lekker mogen lezen.  
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Aangescherpte maatregelen naar aanleiding van de persconferentie  
De boodschap van afgelopen week op de persconferentie was duidelijk; we moeten samen meer alert zijn 
op mogelijke risico’s van verspreiding van het coronavirus.  Dit heeft ons, als team, ook weer kritisch laten 
kijken naar de bewegingen binnen en buiten de school tussen volwassenen.  

Brengen kinderen groep 1 
In de opstart van het schooljaar is besloten om de kinderen van groep 1 tijdelijk naar binnen te laten gaan 
met een ouder. Vanaf maandag 5 oktober willen we alle ouders vragen om afscheid te nemen bij het hek. 
Indien uw kind het lastig vindt om alleen naar binnen te gaan, kunt u een beroep doen op de leerkrachten 
die bij het hek staan (te herkennen aan hun groene hesje). Zij zullen uw kind naar binnen begeleiden. 

Afmelden BSO 
Als u uw kind in de groepen 1 t/m 3 afmeldt voor de BSO, wilt u dat dan aan ons laten weten via een Parro 
bericht? Voorheen gebeurde dit via een schriftje op de kapstok maar doordat ouders niet naar binnen 
komen missen we deze berichtgeving. Hierdoor raken wij het overzicht kwijt en sturen we soms kinderen 
naar de BSO die daar die dag niet moeten zijn.  

Stappenplan school bij besmetting leerkracht of leerling 
Binnen de school hebben we gesproken over de stappen die we moeten zetten indien er een Corona 
besmetting vastgesteld wordt bij een leerkracht of kind. De GGD is dan ons eerste aanspreekpunt. Mocht 
het bericht in de avond bij het MT binnenkomen, dan wordt uit voorzorg de groep en de leerkracht voor de 
volgende dag naar huis gestuurd. In overleg met de GGD zullen vervolgstappen genomen worden. 
Uiteraard zullen we u hier ook van op de hoogte houden. 

 

Introductie MR 
Beste ouders en verzorgers, 

Ook dit schooljaar zal de MR weer een actieve rol spelen en jullie zo goed mogelijk informeren. Zeker 
omtrent de sollicitatieprocedure van de nieuwe schoolleider.  
 
Daarom stellen we ons graag opnieuw aan jullie voor. Op de Sint Josephschool is, conform de Wet 
Medezeggenschap op Scholen (WMS) een medezeggenschapsraad (MR) actief. Deze bestaat uit een 
evenredig aantal ouders en medewerkers. Het aantal MR leden is afhankelijk van het aantal leerlingen van 
een school. De MR is gesprekspartner van de directie van de school als het gaat over het beleid van de 
school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Op de website van KPOA 
is het volledige MR-reglement te lezen. De MR vergadert ongeveer 9 keer per jaar met het 
managementteam (MT) en is daardoor nauw betrokken bij het schoolbeleid. Samen zetten wij ons in om 
het schoolbeleid vorm te geven. 

In grote lijnen zullen dit schooljaar de volgende onderwerpen aan bod komen: 
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• Sollicitatieprocedure nieuwe schoolleider (BAC de benoemingsadviescommissie) 
• COVID-19 
• Formatie 2021-2022 
• Vakantierooster en studiedagen 2021-2022 
• Schooljaarplan 
• Begroting kalenderjaar 2021 
• Schoolgids 2020-2021 
• Ouderbijdrage 2020-2021 en 2021-2022 
• Meerjarig beleidsplan  
• Taakbeleid 2021-2022 

Op de website van school zal op de MR-pagina onze jaaragenda met onderwerpen komen te staan. Wij 
houden u via deze pagina en nieuwsbrieven vooraf op de hoogte van de komende vergaderingen en 
achteraf over wat er besproken is. Wilt u meer informatie, onderwerpen inbrengen of iets bespreken met 
de MR? Laat dit dan weten via mr.joseph@kpoa.nl. 

Vanaf schooljaar 2020-2021 is de samenstelling van de MR gewijzigd. 

 

  


