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BS Jozefschool 

St. Lucasstraat 2 

1606 BP Venhuizen 

Telefoon: 0228 54 1456 

E-mail: directie@bsjozefschool.nl 

Website: www.bsjozefschool.nl 

 

Belangrijke data: 

9 feb,  inschrijven 10-min gesprekken  
13 feb, rapporten mee 
16 feb, oudergesprekken 
21 feb, oudergesprekken 
24 feb, studiedag. Kinderen vrij 
27 feb t/m 3 maart, voorjaarsvakantie  
8 maart, Opening Wereldproject 
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Nieuws van de directie 

Schoonmaakactie 

      

 

Er is echt super schoongemaakt en we zijn blij met de hoge opkomst in bijna alle groepen. Heel fijn 

dat aanwezige ouders ingesprongen hebben in de groepen met een lage opkomst waardoor toch alle 

groepen weer heel schoon zijn. 

Nu kunnen de schoonmakers het grove schoonmaakwerk weer goed bijhouden. Ook namens hen de 

complimenten. 

 

Wereldproject met als afsluiting een Fancy Fair 

We zijn enthousiast gestart met de voorbereiding van het schoolbrede  wereldproject en na drie jaar 

gaat het lukken om als afsluiting een Fancy Fair te houden samen met de Bijenkorf. Deze zullen we 

zoals vermeld houden op  

donderdag 30-3-2023 van 18.30-uiterlijk 21.30 uur. 

Die middag zijn de kinderen vrij.  

Vrijdag 31-3-2023 starten we om 10.00 uur 

Thema: gezondheid 

Werelddeel: Afrika 
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In ieder geval zijn er tijdens de Fancy Fair 

• bij het thema passende spelletjes 

• tentoonstelling van werk van de kinderen 

• rad van avontuur 

• voorstelling rond het thema door kinderen 

• bewegingslokaal 

• vrijmarkt 

• theetuin 

• loterij 

• Afrikaanse muziek 

• Afrikaanse gerechten 

Vanavond worden de doelen bepaald en de slogan vastgesteld en binnenkort ontvangen jullie 

uitgebreidere informatie 

 
Afname landelijke CITO-toetsen  
Het afnemen van de CITO toetsen om methode 
onafhankelijk te toetsen, gebeurt twee keer per jaar, 
in januari en in juni. Het doel daarvan is om te kijken 
hoe de leerlingen zich t.o.v. zichzelf ontwikkelen en 
t.o.v. landelijke normen ontwikkelen en ook om te 
kijken waar wij het onderwijs aan kunnen passen om 
voor alle leerlingen passende resultaten te behalen.  
We zijn een school met een iets bovengemiddelde 
populatie. Dat betekent dat er iets meer leerlingen 
met een II score zouden moeten zijn. Natuurlijk kan 
dit  per groep weer verschillen. Alle scores zijn goed 
zolang ze passend zijn. Op alle scholen zijn er 
leerlingen in alle categorieën. Voor jullie kinderen is 
het belangrijk om te zien of zij zich binnen de bij hun 
cognitieve talenten passende lijn ontwikkelen  
.  
 
 
 
 
 
 

I score  20 % van de hoogst scorende leerlingen in Nederland  

II score  20 % van de bovengemiddeld scorende leerlingen in Nederland  

III score  20 % van de gemiddeld scorende leerlingen in Nederland  

IV score  20 % van de beneden gemiddeld scorende leerlingen in Nederland  

V score  20 % van de zwakst scorende leerlingen van Nederland  
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In de groepen 3 ,4 en 5 kunnen er nog sterk wisselende beelden zijn, daarna wordt het bij bijna alle 
kinderen een doorgaande lijn. Soms zijn er omstandigheden die voor afwijkende scores zorgen.  
  
Dit jaar nemen we de CITO-M af voor de groepen 3 t/m 8 om te zien hoe de kinderen zich 
ontwikkelen. De uitslagen daarvan worden tijdens de 10-minuten gesprekken met jullie 
doorgenomen. Voor de groepen 5 t/m 8 ontvangen jullie daarbij in het rapport de grafieken, waarbij 
de groei qua ontwikkeling duidelijk zichtbaar wordt. In de groepen 7 en 8 bespreken de leerkrachten 
daarnaast de grafiek waarbij het ontwikkelingsperspectief meegenomen wordt per vakgebied. Dan is 
goed te zien bij welke schooltypes Voortgezet Onderwijs deze resultaten passen.  
 
 
Zorgen voor goede balans tussen denk-en doewerk 
We hebben er bewust voor gekozen om de toetsen goed verdeeld over dagen af te nemen, zodat de 
kinderen hun aandachtskracht en hun doorzetkracht in kunnen zetten gedurende haalbare periodes. 
Dat doen we zoveel mogelijk in de ochtenden. 
In de middagen hebben we bewust meer doe-activiteiten ingezet. In de groepen 3 en 4 is gewerkt 

aan het thema muziek. Kinderen hebben onderzoeksvragen gemaakt. Er was een breed 

boekenaanbod over Muziek. Er zijn veel leerkrachten en gasten (ouders) geweest die iets over hun 

muziekinstrument verteld hebben en die muziek gemaakt hebben. Kinderen die zelf een 

muziekinstrument bespelen hebben dit laten horen. Er zijn muziekinstrumenten gemaakt. Er zijn 

optredens gegeven en het is afgesloten afgelopen vrijdag met een disco onder begeleiding van 

meester Jan. 

In de groepen 5 t/m 8 is er veel met techniek gewerkt. We hebben de techniekkisten van school en 

van het technieklab van het Martinuscollege gebruikt om weer nieuwe ontdekkingen te doen. 

Daarnaast was er daar ook ruimte voor het uitwerken van thema’s met daarbij creatieve 

verwerkingsopdrachten.  

Mooi hoe een aantal leerlingen van groep 8 een techlab 

ingericht hebben naast groep 8a voor de groepen 6,7 en 8. 

Andere leerlingen kunnen daar tussen diverse technische 

activiteiten kiezen en dit kunnen ze doen als ze een 

persoonlijk beloningskaartje vol hebben. Ze hebben dit aan 

de bovenbouwgroepen gepresenteerd. Een prachtig 

initiatief. 
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Thuis lees- en rekenhulp bieden helpt enorm 

    

Leren lezen gaat soms in zeer kleine stapjes. Dan is leeskilometers maken een uitdaging. Wat zijn we 

blij met alle leeshulp die thuisgeboden wordt als extra zetje in de rug. We zien bij heel veel kinderen 

echt dat ze dan in eens grote sprongen maken en dat dan ook het begrijpend lezen vooruitgaat. 

Dit geldt ook bij de steun aan het automatiseren thuis. Splitsen tot 10, daarna tot 20. De tafels. Vanaf 

groep 6 is die automatisering onontbeerlijk. Bij alle sommen hebben ze die toepassingen nodig om 

vlot te leren rekenen. 

Kortom applaus voor alle ouders die blijven lezen en voorlezen en oefenen met het rekenen 

 

Resultaten van  de Oudertevredenheidsvragenlijsten 

 

We hebben afgelopen week de resultaten in de MR besproken en maandag is het kort toegelicht in 

de OV. We mogen als team tevreden zijn over de resultaten. Op alle onderdelen wordt 3,0 of hoger 

gescoord op een 4-puntsschaal. Er komen kleine aandachtspunten uit waarmee we aan de slag 

kunnen gaan. 

• De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben.          2,62 

• De school vraagt regelmatig wat ik verwacht van de school   2,36 

• Op school wordt voldoende aandacht besteed aan buitenschoolse activiteiten  2,99 

Bij dit onderste punt merken we dat bij de georganiseerde buitenschoolse activiteiten het animo al 

jaren terugloopt (zwemwedstrijden, volleybaltoernooi, voetbaltoernooien, handbaltoernooien, 

scholierenveldloop, 40 MM.)  
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In de bijlage vinden jullie de resultaten. Omdat we herhaalde oproepen gedaan hebben om aan een 

goed aantal te komen, zijn er bij de herhaaloproep extra tokens uitgedeeld voor het gebruiksgemak. 

Uiteindelijk hebben we 83 ingevulde lijsten terug gekregen van de 178 gezinnen en zo komen we uit 

op een deelname van 47%. Dat is voldoende om een betrouwbare weergave te geven 

Resultaten van de leerlingtevredenheidslijsten  

We hebben uit de vorige vragenlijsten die onderdelen afgenomen waar een jaar eerder 

aandachtspunten naar voren zijn gekomen (scores onder de 3). We hebben er met de MR naar 

gekeken en gezien dat bij een flink aantal stellingen de manier van lezen wel heel verschillend kan 

zijn. We gaan er met het team goed naar kijken en stellingen die heel helder zijn met elkaar en met 

leerlingen bespreken en kijken wat we daar mee kunnen. 

Tip: Verzamel alvast kleingeld voor de kinderen. Omdat er kleine verkoop en ook verkoop via 

vrijmarkt zal zijn is kleingeld enorm handig. 

We onderzoeken op dit moment of we ook deels via QR codes kunnen betalen die avond. 

 

Toezicht bij het buitenspelen door TSO vrijwilligers. 

 

 

Wisten jullie dat  

• met het huidige rooster en toezicht alle kinderen drie kwartier echt buiten kunnen spelen 

• we daarbij heel veel gevarieerd spelmateriaal inzetten 

• er door TSO vrijwilligers actief toezicht gehouden wordt en meegespeeld wordt 

• dat kinderen die veel bewegen gezonder oud worden 

• dat we heel erg lobbyen om het grote buitenterrein te behouden 

• dat kinderen na deze pauzes weer beter kunnen presteren 

• we super blij zijn met alle assistentie 

• jullie rustig een keer mee kunnen draaien 

• we op de vrijdag bij de groepen 1 t/m 4 graag assistentie willen (1x per week, per maand of 

anders) 
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Vanuit de TSO coördinatie zijn Inge namens de ouders en Naomi namens school aan het onderzoeken 

hoe we via ouderportaal moeilijk opvulbare data voor 2 maanden met jullie kunnen delen. We hopen 

op een eenvoudige manier ouders te vinden die op die data een keer in willen springen. 

 

Concert na 10 lessen bij de muziekvereniging. Zie de uitnodiging in de bijlage. 

  

Mooi hoe leerlingen van de Jozefschool en de andere basisscholen in Venhuizen de uitnodiging om 

10 lessen te krijgen van de muziekvereniging na de kennismakingslessen op de Jozefschool al in staat 

zijn om een waar concert te geven. 

Een prachtige impuls om in aanraking te komen met het bespelen van een muziekinstrument. 

 

BSO is afgelopen week feestelijk geopend . 

We zijn echt heel blij met de verandering. Het is voor de kinderen heerlijk dat ze nu zo schoolnabij 

gelijk terecht kunnen bij de BSO 

 

Plein tussen 14.30-18.00 uur in gebruik door de BSO 

Om 14.15 uur gaan de kinderen van de BSO eerst binnen iets drinken en fruit eten. Vanaf 15.30 

mogen ze naar het plein en daar is dan ook toezicht op. 

Kinderen die niet naar de BSO gaan kunnen dan niet op het plein spelen en kunnen elders met elkaar 

afspreken. Voetbalkooi, speeltuintjes in de buurt en of thuis of bij een van de andere kinderen 

spelen. 
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Aanmelden nieuwe leerlingen 

 

Deze maanden is het mogelijk om nieuwe kleuters aan te melden en om een rondleiding af te 

spreken. Op de website staan de dagen vermeld en daar vinden ouders een formulier om het aan te 

vragen. 

We hebben al veel aanmeldingen van broertjes en zusjes binnen gekregen. 

Voor alle ouders is het heel fijn als nieuwe kleuters voor april 2023 ingeschreven zijn.  

Daarna weten we dan met hoeveel groepen we volgend jaar kunnen gaan werken. 
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Nieuws van de MR 

Ouders gezocht voor de Medezeggenschapsraad. 

Voelt u zich als ouder betrokken bij de school, wilt u meepraten, adviseren of meebeslissen over 

zaken als kwaliteit van het onderwijs, financiën, formatie, TSO, Arbo en andere ontwikkelingen 

binnen het onderwijs, meldt u zich dan aan bij de Medezeggenschapsraad van de Jozefschool. 

Door het vertrek van twee leden uit de oudergeleding aan het einde van dit schooljaar zijn er twee 

vacatures voor ouders beschikbaar met ingang van het nieuwe schooljaar 2023-2024 

Medezeggenschap betekent inspraak: de mogelijkheid om als ouders en personeel mee te praten en 

mee te beslissen over zaken die spelen bij het geven en krijgen van goed onderwijs. 

Ouders en personeel kunnen in een medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op de kwaliteit 

van de school en het onderwijs. Van hun ervaring, interesse, betrokkenheid en deskundigheid kan de 

school profiteren en leren. 

De MR bestaat uit drie leden uit het personeel en drie ouders. Zij hebben zitting voor een periode 

van 3 jaar en kunnen zich daarna nog éénmaal verkiesbaar stellen. De MR vergadert zes keer per 

jaar. 

Denkt u: “Dit is iets voor mij”? Meldt u zich dan aan! 

Dit kan t/m vrijdag 24 februari as. per e-mail naar mr@bsjozefschool.nl. 

Indien er meerdere kandidaten zijn, zullen er verkiezingen worden georganiseerd. 

Voor eventuele vragen kun je terecht bij de zittende MR leden; 

Chantal Vriend  Leerkracht groep 6/7 

Anke Deen   Leerkracht groep 5/6 

Wilma Dekker  Leerkracht groep 3 

Eline Portegies  Ouder van Jurre groep 5 (van 5-6) en Emma groep 8a 

Robin de Vries (OV) Ouder van Ivy  gr. 5 

Siegfried Kok  Ouder van Carice  gr. 8b 

Kersti Boomsma        Ouder van Lukas gr. 7 (van 6-7) en Karst gr. 5 

 

We hopen op veel respons!  

Met vriendelijke groeten 

namens de MR, 

Wilma Dekker 
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Nieuws van de OV 

Hoi allemaal,  
 
Wat hebben we een sfeervolle maar drukke decembermaand gehad. Het geeft de OV voldoening om  
alle blije en trotse kindergezichtjes te zien. Lampionnetje, sinterklaas en kerst het heeft altijd flink  
wat organisatie nodig vanuit de OV, maar door de juiste draaiboeken en inspanningen is het altijd  
weer leuk om te organiseren. Een mooie samenwerking met alle leraren! Maandagavond is de  
vergadering geweest en is alles geëvalueerd en we kunnen concluderen dat het weer zeer geslaagd  
was. Iedereen bedankt voor haar of zijn bedrage!  
 
Inmiddels zijn alle leerlingen en leraren alweer even lekker van start. De klassen zijn soms nog niet  
helemaal compleet omdat de griepgolf heerst. Het schoonmaken houden van de school is daarom  
nog belangrijker. Waar de opkomst bij de schoonmaakavonden in de ene groep zeer goed is, is het in  
de andere groep minimaal. Vele handen maken licht werk, samen ben je binnen een klein uurtje  
klaar.   
 
Het TSO rooster komt nog steeds niet mooi rond. Wel zijn er nieuwe ingevingen en ideeën, daar  
houden wij jullie over op de hoogte. Maar mocht je toch interesse hebben om Het TSO team een  
uurtje in de week te komen versterken, dan ben je van harte welkom!  
 
Namens de penningmeester het volgende bericht; 
De incasso van de bijdrage van oktober heeft pas in december plaatsgevonden. De tweede incasso 
stond voor januari maar is door een storing bij de bank verschoven naar aanstaande donderdag 
verschoven. Het gaat iets anders dan normaal, maar het klopt wel! 
 
Namens de OV  
Inge Ruijter   
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Nieuws van de bibliotheek 

 
 
OPROEP!!! 

  
Wij zijn opzoek naar een vrijwilliger die op de maandagmiddag 1x in de 2 weken een paar 
uurtjes over heeft om te helpen in de bibliotheek van Venhuizen. 
  
Er komen dan kinderen van de Jozefschool om boeken in te leveren en weer nieuwe mee te 
nemen, er zijn dan 2 kinderen van groep 7 of 8 aanwezig om hierbij te helpen. Dit wordt 
ondersteunt door een volwassene. Wilt U hier meer over weten, U vindt nog meer 
informatie op de site van de westfriesebibliotheken.nl onder het kopje vrijwilligers. 
  
Bent U die moeder, vader, opa of oma en heeft U een paar uurtjes over op de 
maandagmiddag van half 2 tot half 4, dan zouden wij U graag verwelkomen als vrijwilliger. 

 

 

 


