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Bijna vakantie…  
Beste ouders/verzorgers,  

Nog een week en dan is het alweer zomervakantie. Het team van De Sint Josephschool is druk bezig met de 
afronding van het schooljaar. De Cito toetsen zijn gemaakt, de leerlingen hebben hun rapport meegekregen 
en inmiddels hebben de meeste oudergesprekken plaats gevonden via Teams. Groep 8 heeft een leuke week 
achter de rug met allerlei kampactiviteiten. Groep 8 heeft ook gewerkt aan een echte film. Wat zijn we 
benieuwd naar het resultaat. Na alle warme dagen, is het best fijn om aan het werk te zijn met wat lagere 
temperaturen.  

We gaan het schooljaar goed met elkaar afsluiten. Wij wensen u als ouder alvast een hele fijne 
zomervakantie!  

Bericht van Willemijn 
Beste ouders,  

Vanaf februari heb ik als interim schoolleider deel uit mogen maken van de Sint 
Josephschool. Een dynamische tijd, mede door Corona, waarin ik een gedreven en 
professioneel team heb leren kennen. Samen hebben we de afgelopen maanden veel 
bereikt. Ook zag ik een grote betrokkenheid van u als ouder. In de verschillende 
groepen, tijdens de pauzes op het plein, en in de leerlingenraad heb ik het 
enthousiasme van de kinderen gezien. Ik heb er allemaal van genoten!  

Na de zomervakantie start ik als schoolleider op De Kubus in het Soesterkwartier. Het gaat u goed! De Sint 
Josephschool zit in mijn hart! 

Gevonden voorwerpen 
We krijgen van veel ouders de vraag of spulletjes zijn gevonden op school. Omdat jullie niet met grote 
getalen de school in mogen brengen we maandag de gevonden voorwerpen naar buiten. We zullen de 
spullen uitstallen bij het hek aan de voorkant van de school.  
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Schoolplan 
Eerder hebben we u verteld over het schoolplan. Een schoolplan is een vierjarig beleidsdocument wat 
speciaal geschreven wordt voor ouders, het bevoegd gezag en de overheid. In het schoolplan staat onze visie, 
focus voor de komende 4 jaar en de onderwijskundige doelen beschreven. Het afgelopen half jaar is er hard 
gewerkt aan dit schoolplan. In een vorige nieuwsbrief hebben we ook u als ouder gevraagd om input. Hier is 
goed gehoor aan gegeven. Dank daarvoor! Hierbij enkele reacties:  

Voor het onderwijs op De Sint Josephschool aan mijn kind vind ik het belangrijk dat: 

- Kinderen persoonlijkheid ontwikkelen.  
- Het kind zich veilig en vertrouwd voelt, dat er juffen en meesters zijn die om zijn welzijn geven en dat 

mijn kind kan groeien/leren.  
- Dat er aandacht is voor het individu.  
- Dat er op verschillende manieren lesgegeven wordt.  
- Dat er kwalitatief goed onderwijs gegeven wordt waarin ruimte is voor ontwikkeling en innovatie.  
- Dat er meer wordt geboden aan kinderen die meer aan kunnen en uitdaging vragen.  
- Het niveau van leerstof iets strakker wordt gevolgd en gehandhaafd in de klas.  
- De kinderen goed in hun vel zitten.  
- Er les op maat gegeven wordt.  
- Er een veilige en fijne sfeer in de groep is en dat er handelingsgericht wordt gewerkt.  
- Er een doorgaande lijn in kwaliteit is tussen leerkrachten.  
- Mijn kind passend onderwijs krijgt.  
- Er gekeken wordt naar de ontwikkeling van mijn kind. Focus op ontwikkelingsgericht in plaats van 

doelgericht. Wat zijn de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van mijn kind? Wat betekent dit 
voor de leerkracht en zijn/haar leerkrachtengedrag?  

- Te kijken naar wat mijn kind nodig heeft om zich zeker te voelen over zichzelf. Maatwerk voor zover 
mogelijk: geen kind is en leert hetzelfde. Hierbij ook gebruik maken van de kracht en inzet van 
ouders.  

- Structuur en evenveel aandacht voor ieder kind. Samenwerking tussen leerkrachten. 
- Persoonlijke aandacht en coaching. Dat mijn kind uitgedaagd wordt tot nadenken en leert verbanden 

te leggen. Meer aandacht voor 21ste Century skills, zelfvertrouwen, duurzaamheid en het vormen van 
een eigen mening. Een goede basis op taak, rekenen, Engels.  

- Dat mijn kind extra hulp/ondersteuning krijgt op alle vakken waar nodig is.  
- Dat er structuur is en ouders op de hoogte worden gehouden over de voortgang van hun kind. Ook is 

het belangrijk dat kinderen voldoende onderwijs krijgen.  
- Dat er serieus beleid wordt gemaakt op ouderbetrokkenheid, communicatie en educatief 

partnerschap.  

Het is fijn om te merken dat de punten die u als ouder heeft aan gegeven overeenkomen met de focus die wij 
ons gesteld hebben. Het schoolplan is inmiddels af en goedgekeurd door de MR. Aan de start van het nieuwe 
schooljaar zullen we u meenemen in de inhoud van dit schoolplan en wat dit zal betekenen voor het 
onderwijs op onze school.  



 
 

 
Vragen over de onderwerpen in deze nieuwsbrief? Mail kbs.st.joseph@kpoa.nl 

3 

Nieuwsbrief 25 
10 juli 2020 

 

 

De laatste schooldag 
De afgelopen maanden zijn anders geweest dan anders. Daarom vinden we het extra belangrijk om de laatste 
schooldag van dit schooljaar feestelijk af te sluiten. Iedere klas houdt een klein feestje op het plein met 
muziek en een koude lekkernij. Met speciale dank aan de OAC.  

 

Bericht van de MR 
Beste ouders/verzorgers, 

Bedankt voor het stemmen op de kandidaten tijdens de MR verkiezing vorige week. 158 ouders hebben hun 
stem uitgebracht, waarbij de meeste stemmen uitgingen naar Esmeralda Lede en Jürgen Volder. Dit betekent 
dat Jürgen opnieuw plaats zal nemen in de MR en wij Esmeralda mogen verwelkomen als nieuw lid van de 
oudergeleding.  

Tijdens de laatste vergadering van dit schooljaar hebben wij afscheid genomen van Matthey van Ramele die 
de afgelopen 3 jaar onderdeel was van de oudergeleding van de MR, waarvan de laatste 2 jaar ook als 
voorzitter. Tijdens de laatste vergadering is besloten dat Jürgen deze rol van hem zal overnemen. 

Bedankt Matthey voor de afgelopen jaren en welkom Esmeralda! 

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe! 

met vriendelijke groet namens de MR, 

Matthey van Ramele (voorzitter) 
Jürgen Volder 
Mirke Nichting 
Luke vd Burgt 
Jantine vd Berg 
Sanne Kok-Wever 
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Start volgend schooljaar  
Op maandag 31 augustus hopen we alle leerlingen weer op school te mogen verwelkomen. Wij zullen als 
team vanaf 24 augustus weer aan de slag gaan om alles in orde te maken voor het nieuwe schooljaar.  

In coronatijd hebben we steeds na grote veranderingen een crisiteam geformeerd om alles goed te kunnen 
organiseren. Voor de zomervakantie komt het crisisteam nog een keer bij elkaar om terug te blikken op de 
afgelopen maanden ten aanzien van de coronamaatregelen, het thuisonderwijs, onderwijs aan halve- en later 
aan hele klassen. Wat ging goed? Wat kon beter?  

Aan de start van volgend schooljaar zullen we de 1,5 meter afstand in acht moeten blijven nemen. Ook 
hebben we gemerkt dat er een enorme rust is rondom het halen en brengen. We handhaven daarom het 
verzamelen op het plein bij de leerkracht. Hoe dit, en andere zaken, er precies uitzien na de vakantie 
communiceren wij voordat de school weer begint. 

Hulp gevraagd bij de schoolbibliotheek 
Op de eerste etage van school bevindt zich de schoolbibliotheek. Deze wordt drie maal in de week door een 
aantal ouders bemenst van 8.30 tot +/- 9.30 uur. Boeken die teruggebracht worden moeten op de goede plek 
teruggezet worden en kinderen worden waar nodig voorzien van tips over welk boek ze kunnen lezen. Voor 
komend schooljaar zijn we op zoek naar een paar ouders die hier hun steentje aan bij willen dragen. We 
zoeken mensen die een uurtje tijd hebben op de maandag, woensdag of vrijdag. Het is zeker geen wekelijkse 
taak! Per vier maanden wordt u een aantal keer ingeroosterd, uiteraard afhankelijk van hoeveel mensen er 
beschikbaar zijn. 

Mocht u zich aan willen melden of meer informatie willen hebben over bovenstaande zaken, dan kunt u 
contact opnemen met juf Karjan (groep 3B) via k.backerdirks@kpoa.nl. 

Mocht u nog leesboeken thuis hebben liggen die u aan de schoolbibliotheek of aan de kleuterbouw zou 
willen schenken, dan kunt u ook dat regelen via juf Karjan. Het boek moet nog in goede staat zijn en niet 
ouder dan 2010. 


