
Beste ouders, 

  

Afgelopen zondag heeft het kabinet besloten dat de  

basisscholen niet eerder open gaan. Dat betekent dat wij 

op zijn vroegst op 8 februari weer open kunnen. Ondanks 

een dalend aantal besmettingen blijft de situatie zorgelijk. 

Bovendien zijn er te veel onzekerheden en vragen  

rondom de nieuwe varianten van het virus om een veilige 

heropening te kunnen garanderen. Een teleurstelling voor 

ons allemaal, maar de veiligheid van leerlingen, leraren 

en ouders blijft de allerhoogste prioriteit. 

  

De komende weken zullen wij dus nog thuisonderwijs 

verzorgen. Met uw input hebben we daar al enkele  

wijzigingen in doorgevoerd. Mochten dingen toch nog  

niet goed lopen, laat het ons dan alstublieft weten.  

Omdat er in de komende periode ook veel activiteiten 

gepland staan, wordt deze nieuwsbrief vooral een  

overzicht van hoe die onderdelen nu door zullen gaan.  

  

Wij hopen allemaal van harte dat de daling in het aantal 

besmettingen doorzet en we op 8 februari de scholen 

weer kunnen openen. Tot die tijd kunt u online op ons 

rekenen. Sterkte thuis! 

 

Met vriendelijke groet, 

Jos Dohle 
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(Kind-)oudergesprekken 

 

Naar aanleiding van het rapport vinden (kind-)oudergesprekken 

plaats. Deze gesprekken staan gepland op donderdag 11  

februari en dinsdag 16 februari. Ook als de scholen tegen die 

tijd weer geopend zijn, zullen we nog te maken hebben met 

restricties ten aanzien van het bezoek van ouders aan de 

school. Daarom hebben wij nu alvast besloten dat we de  

rapportgesprekken online zullen doen. U ontvangt op de dag 

van het gesprek een link via Parro.  

Alvast noteren 
  
Ma 8-2   Heropening scholen? 

Ma 8-2   Rapport 1 uit 

Do 11-2 & di 16-2 (Kind-)oudergesprekken groep 2 t/m 8 

Geen studiedag op maandag 8 februari 

 

In de agenda staat een studiedag gepland op maandag 8  

februari. We hopen die dag weer open te mogen. Wij vinden 

het erg belangrijk dat de kinderen dan zo snel mogelijk weer 

naar school kunnen en live onderwijs kunnen volgen. Het laten 

doorgaan van een studiedag voor de leerkrachten past daar 

dan niet in. Daarom hebben wij besloten de studieonderdelen 

te verplaatsen en deze dag wel les te geven. Mochten de  

scholen open gaan, dan kunnen we alle leerlingen weer fijn 

ontvangen. Indien de scholen toch nog langer gesloten blijven, 

zullen wij op 8 februari ook thuisonderwijs gaan verzorgen.  

Rapporten 

 

In de agenda staat dat het eerste rapport op 5 februari 

uit gaat. We hebben besloten dat te verplaatsen naar  

8 februari, om een extra ophaalmoment te voorkomen. 

Als we op 8 februari open kunnen, geven we de  

rapporten dan aan de leerlingen mee naar huis. Mocht de 

lockdown nog verder verlengd worden, dan informeren 

wij u op dat moment hoe u het rapport ontvangt.  

Voor de kind-oudergesprekken vullen de kinderen altijd 

een zelfevaluatie in bij het rapport en een praatformulier 

voor het gesprek. Beide formulieren zullen bij het rapport 

meegegeven worden. Het is ook de bedoeling dat deze 

formulieren in het rapport bewaard blijven. Zo kunnen we 

de ontwikkeling door de jaren heen blijven volgen. 

Adviesgesprekken groep 8 

 

De adviesgesprekken van groep 8 gaan door op de geplande 

data, 11 en 16 februari. Ook deze gesprekken zullen waar-

schijnlijk online plaatsvinden. Voor het ondertekenen van het 

adviesblad bedenken we dan nog een handige oplossing.   

Het advies wordt gegeven op basis van de resultaten die  

leerlingen in de afgelopen jaren hebben laten zien. Op dit  

moment kunnen we geen toetsen afnemen zoals we andere 

jaren doen in januari. Daardoor missen we een stukje in de 

doorgaande lijn. Dat is echter geen probleem om een goed 

advies te kunnen geven. Uw kind ontvangt dan ook gewoon op 

het afgesproken moment het advies.  

Veel ouders zijn bang dat hun kind door de lange periode van 

thuisonderwijs een lager advies zal krijgen. Dat is niet aan de 

orde. Het advies is gebaseerd op een veel langere periode op 

de St. Jozefschool en de ontwikkeling die wij de afgelopen ja-

ren hebben gezien. Ook hebben wij straks nog de mogelijkheid 

om het advies te heroverwegen (en daarmee op te hogen) als 

uit de toetsen blijkt dat er toch meer groei is geweest dan wij 

denken. Zo weten we zeker dat het advies niet te laag uit zal 

vallen.   

Geen project en open huis 

 

Het lijkt er niet op dat we dit jaar in maart een open huis  

kunnen organiseren waarbij alle ouders in de school kun-

nen komen kijken. Daarom hebben wij besloten ook het 

project dit schooljaar te schrappen en de tijd die we daar 

normaal aan besteden nu te gebruiken als normale lestijd 

voor de kinderen.  



Oudertevredenheid en leerlingtevredenheid 

 

Voor de vakantie heb ik u gevraagd om via een link aan 

te geven hoe tevreden u bent over de St. Jozefschool. 

Dat hebben veel ouders gedaan, waarvoor dank! De vra-

genlijst is inmiddels gesloten en de resultaten zijn gepu-

bliceerd. De ouders geven de school een 8,1 als rapport-

cijfer. Daar zijn we uiteraard heel tevreden mee en trots 

op! Vooral het feit dat er geen extreme uitschieters zijn, 

geeft ons het vertrouwen dat we op de goede weg zijn.  

Ook de leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben een vra-

genlijst ingevuld. Zij scoren op de verschillende onderde-

len gemiddeld een 8,2 en geven de school als rapportcij-

fer zelfs een 8,6! U kunt de resultaten bekijken via onder-

staande link. 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/

wassenaar/11833/basisschool-sint-jozef/tevredenheid/ 
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Ouderraad 

 

Omdat er momenteel helaas niet veel te melden is qua activi-

teiten vanuit de ouderraad, maken wij graag van deze gelegen-

heid gebruik om alvast aandacht te vragen voor de vacatures in 

de ouderraad die de komende jaren zullen gaan ontstaan. Dit 

jaar zit Ymke in groep 8, zij zal de Jozefschool verlaten en 

daarom moeten we ook afscheid nemen van haar moeder, Si-

mone Brookman. Simone heeft meer dan 10 jaar zitting in de 

Ouderraad gehad, dus daar gaat heel wat kennis verloren. Het 

jaar daarna zijn Sylvia Vermeulen en Sabine van Leeuwen aan 

de beurt. Levi en Ronja zitten nu allebei in groep 7. Voor vol-

gend schooljaar zoeken we daarom minimaal één nieuw lid en 

het jaar daarop twee nieuwe leden, waaronder een penning-

meester. Ook dit jaar hebben we al twee nieuwe leden mogen 

verwelkomen, waar we erg blij mee zijn. Pauline Brauns 

(moeder van Arvid uit groep 4) en Tatiana Meurer (moeder van 

Milan uit groep 8 en Tyler uit groep 1) zijn toegetreden tot de 

ouderraad. Mocht je belangstelling hebben voor een plekje in 

de Ouderraad, neem dan contact met ons op. Wij zullen je 

graag vertellen wat er van je verwacht wordt en hoeveel tijd je 

eraan kwijt bent. Omdat we elkaar voorlopig niet op school 

kunnen treffen, kun je het beste een email sturen naar ouder-

raad@bsjozef.nl . Wij nemen dan contact met je op. 

L I E V E K I N D E E R N 

W E M I S S E N 

J U L L I E ! 
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