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Beste ouders, 

Voor het eerst in een paar jaar is het weer eens echt winter in Nederland geweest en kon er vori-
ge week op veel plaatsen geschaatst worden. Heel even hebben wij ook de hoop gehad dat we 
met de kinderen op natuurijs konden schaatsen, maar daarvoor duurde de vorstperiode net te 
kort. Als we geen natuurijs meer krijgen, gaan we met de kinderen van de bovenbouw nog lekker 
een middag naar de ijsbaan in Leiden.   

 

In de afgelopen weken zijn in alle groepen de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem afgeno-
men. De uitslagen van deze toetsen kunt u binnenkort bekijken op het ouderportaal. Tijdens het 
invoeren is deze mogelijkheid uitgeschakeld, zodat we zeker weten dat u de juiste gegevens te 

zien krijgt en niet een per ongeluk verkeerd ingevoerde toets. Ditzelfde geldt voor de rapporten. 

 

De laatste weken merken wij dat steeds meer ouders en kinderen te laat komen. Wil u er de ko-
mende weken weer extra op letten dat de kinderen echt om 8.45 uur in de klas zitten, zodat wij 
op tijd met de lessen kunnen beginnen? 

 

In deze nieuwsbrief vindt u de uitslagen van de oudertevredenheidsonderzoeken. U heeft voor de 
kerstvakantie uw mening over de school kunnen geven en daar zijn wij erg blij mee! Zowel met 
uw inbreng, als met de uitslag. Over de behaalde cijfers zijn wij zeer tevreden, maar we gaan na-
tuurlijk niet achterover leunen. Zo zullen we samen met u gaan bekijken hoe sommige onderdelen 
nóg beter kunnen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jos Dohle 
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Alvast noteren 
Do 2-2   Ouderavond Faalangst en Mindset 
Vrij 3-2   Juffendag groep 1/2 
Do 9-2   Studiedag, kinderen vrij  
Vrij 10-2   Rapport 1  
Di 14-2 en Do 16-2 (kind-)oudergesprekken 
Wo 22-2   Carnaval 
Vrij 24-2   Studiedag, kinderen vrij  
Ma 27-2 t/m vrij 3-3 Voorjaarsvakantie 
Ma 6-3 t/m wo 8-3 Oud papier actie 
Ma 6-3   Start project: Goede doelen 

MR 

 

Op dinsdag 17 januari  jl. is de MR van de Jozefschool weer 
bij elkaar geweest. We hebben o.a. gesproken over het 
Zorgplan, over de tevredenheidsonderzoeken die zijn gehou-
den, over het vervangingsbeleid en de aankomende kleuter-
ondersteuning, over het vakantierooster voor volgend 
schooljaar en het luizenbeleid. Wilt u meer weten over deze 
onderwerpen? Schiet dan één van de MR-leden aan of bekijk 
onze informatie op de website. De volgende vergadering van 

de MR is op do. 16 maart a.s. 

Ouderavond faalangst en mindset 

Vanavond, 2 februari, is van 20.00-21.00 uur een ouderavond voor 
alle ouders van de St. Jozefschool over faalangst en mindset. Op onze 
school worden verschillende kinderen begeleid ten aanzien van faal-
angst en perfectionisme.  

 

Niet bij alle kinderen die deze begeleiding nodig hebben, wordt snel 
geconstateerd dat ze bijvoorbeeld last hebben van faalangst of per-
fectionisme. Daarom willen wij graag alle belangstellende ouders in-
formeren over wat wij met deze kinderen doen, hoe ouders zelf deze 
signalen kunnen herkennen en hun kinderen thuis hierin kunnen on-
dersteunen.  Juf Petra (specialist begaafdheid) en juf Inez (specialist 
gedrag) hebben samen voor u een informatiebijeenkomst voorbereid. 
Helaas is juf Inez op dit moment ziek en kan zij er waarschijnlijk niet 
bij zijn. In dat geval neemt juf Petra haar rol over. De bijeenkomst 
gaat dus sowieso door. 

Ouderportaal 
Op de St. Jozefschool werken wij met een ouderportaal van Parnas-
sys. Hierin kunnen ouders gegevens van hun kind(eren) inzien. Stan-
daard kunt u de NAW gegevens zien, absentie en de gegevens van 
klasgenoten, om zo afspraken te kunnen maken.  
Ook is het mogelijk om de toetsgegevens en rapporten in te zien. Om 
te voorkomen dat ouders verkeerde gegevens te zien krijgen, willen 
wij eerst de invoer van de gegevens afronden, voordat we deze ge-
gevens publiceren. Daardoor kunt u tijdens de toetsperiode en vlak 
voordat de rapporten uit gaan, deze gegevens niet inzien.  
Aanstaande maandag zullen wij de toetsgegevens weer aanzetten en 
kunt u zien hoe uw kind(eren) het gedaan hebben.  
Ziet u veel meldingen staan bij absentie? Kijkt u dan vooral ook even 
naar het aantal keer te laat. Zelfs een minuut te laat in de klas, telt 
voor leerplicht als een half uur! 
Heeft u nog geen account, laat het ons dan per e-mail even weten, 
dan maken we hem zo snel mogelijk voor u aan.  

Oud papier 

 

Van 6 t/m 8 maart staat de oud papier container weer voor 
onze school. Ondanks dat iedereen voor een individuele con-
tainer heeft kunnen kiezen staat 
bij ons, in ieder geval tot de 
zomervakantie, regelmatig de 
papiercontainer voor de deur. U 
kunt dus ook nog steeds uw 
papier bij ons kwijt. 
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Oudertevredenheid 

In december heeft u per e-mail het verzoek gehad om een korte vragenlijst over 
oudertevredenheid in te vullen. 75 gezinnen hebben deze vragenlijst ingevuld en 
daarmee kon de uitslag als “betrouwbaar” worden afgesloten.  
Gemiddeld scoren we op alle onderdelen maar liefst een 8,2 en de ou-
ders waarderen de school met een rapportcijfer 8,0! Hier zijn we uiter-
aard heel tevreden mee. In de lijst hieronder kunt u alle vragen en de 
bijbehorende cijfers zien.  

Scholen op de kaart 

 

In deze nieuwsbrief vindt u de resultaten van de oudertevredenheidsonderzoeken. Deze gegevens komen van de website Scholen op 
de kaart. Op de pagina https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/11833/Basisschool-Sint-Jozef vindt u heel veel informatie over 
onze school, waaronder de oudertevredenheid, maar ook de leerlingtevredenheid, het uitstroomprofiel, belangrijke documenten en 
nog veel meer.  

Rapporten en (kind-)oudergesprekken 

 

Op vrijdag 10 februari krijgen de kinderen 
van groep 2 t/m 8 het eerste rapport mee. 
Naar aanleiding van het rapport vinden er 
ook weer gesprekken plaats. Vanaf groep 4 
is het de bedoeling dat het kind daarbij aan-
wezig is. In groep 8 krijgen de kinderen in 
dit gesprek tevens hun advies voor het 
voortgezet onderwijs.  
U ontvangt binnenkort per e-mail alvast het 
rooster voor de gesprekken, zodat u hier 
alvast rekening mee kunt houden.  

Spelletjesmiddagen groep 1/2 

 

In groep 1/2 hebben we altijd in de 
week voor een vakantie een spelletjes-
middag. De kinderen spelen dan onder 
leiding van kinderen uit groep 8 gezel-
schapsspelletjes. Op de kalender zijn 
deze middagen helaas niet opgenomen. 
Daarom hier alvast een overzicht van 
de data waarop de kinderen spelletjes 
mee mogen nemen: 

 Dinsdag 21 februari 

 Donderdag 20 april 

 Dinsdag 4 juli 

Schaaklessen 

 

Wekelijks worden op de St. Jan Baptist-
school op vrijdag schaaklessen gegeven. 
Deze lessen vinden na schooltijd plaats 
en ook enkele leerlingen van onze school 
nemen hieraan deel. In februari zal nog 
een nieuwe serie lessen starten en er 
kunnen nog kinderen deelnemen.  
Heeft uw kind interesse, dan kunt u dit 
per e-mail aan de school laten weten 
(info@bsjozef.nl) 

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/11833/Basisschool-Sint-Jozef

