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1606 BP Venhuizen 

Telefoon: 0228 54 1456 

E-mail: directie@bsjozefschool.nl 

Website: www.bsjozefschool.nl 

 

 

Belangrijke data: 

1 nov, inschrijven oudergesprekken (19.30) 
10 nov, 10-min gesprekken 
11 nov, studiedag. Kinderen zijn vrij 
15 nov, 10-min gesprekken 
5 dec, Sinterklaasfeest 
22 dec, 17:00 Kerstdiner. Kinderen 12:00 uit 
23 dec, kinderen 12:00 uit 
26 dec t/m 6 jan, Kerstvakantie  
 

  

mailto:directie@bsjozefschool.nl
http://www.bsjozefschool.nl/


|Nieuwsbrief oktober 2022 

 

 2  
 

 

Nieuws van de directie 

Personeel 

Vanaf maandag  7-11-2022 is juf Leonie weer terug van verlof. Zij zal op maandag groep 4b de 

maandag lesgeven. We zijn heel blij dat juf Angeline als oud-leerkracht tijdelijk is ingesprongen en 

bedanken haar voor haar inzet de afgelopen maanden. 

Dinsdag zal juf Leonie haar ICT coördinator taak weer oppakken. Voorlopig zal dit de gehele dinsdag 

zijn. We zijn blij met de inzet van de werkgroep ICT-leden die dit in de verloftijd naast hun gewone 

taken met verve hebben opgelost. 

Oudertevredenheidsonderzoek komt eraan 

Juf Leonie heeft de eerdere coördinatie hiervan gedaan bij de uitgebreidere vorm in februari 2022. 

Daar is te weinig respons op gekomen om er conclusies uit te kunnen trekken. Ik heb eerder 

aangekondigd dat we in oktober een nieuwe poging gaan wagen met de verkorte vorm. Dat wordt 

begin november zodat zij dit als een van de eerste taken weer op kan pakken. 

 

Voor ons is het belangrijk dat we veel respons krijgen. Goed om te zien waar jullie tevreden over zijn 

en waar jullie nog tips of verbeterpunten zien. Dit draagt bij aan de communicatie driehoek  die ik in 

de vorige nieuwsbrief benoemd heb. 
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Overstap PO-VO 

Na groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Best een ontdekkingstocht voor alle leerlingen en hun 

ouders. 

De leerlingen van groep 8 hebben het voorlopige schooladvies ontvangen. A.s. dinsdag en woensdag 

zijn de gesprekken met de ouders en de leerlingen.  

De overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs willen we zo verantwoord mogelijk 

begeleiden, een proces wat zorgvuldig verloopt: 

• Aan het einde van het schooljaar krijgen de kinderen van groep 7 een ouderformulier mee. Dit 
formulier is voor de zomervakantie, met het leerkrachtformulier, opgestuurd naar de OBD.  

• De leerlingvolgsysteem gegevens van groep 1 t/m 7 geven een beeld over de leerresultaten 
ontwikkeling en geven een perspectief op verdere ontwikkeling. 

• Jarenlange observaties over motivatie, werkhouding en interesse geven waardevolle informatie. 

• In september is door de OBD in groep 8 een onderzoek (NIO) af genomen.  

• In dit groepsgewijs afgenomen onderzoek wordt het intelligentieniveau onderzocht, gebaseerd 
op taken die betrekking hebben op het taalkundig inzicht en het rekenkundig en ruimtelijk 
inzicht. Daarnaast is er aan de kinderen een persoonlijkheidsvragenlijst voorgelegd. 

• Net na de herfstvakantie zijn de resultaten van de NIO-toets naast de schoolresultaten en 
observaties besproken met de leerkrachten van groep 8, IB-er en directie waarna de school een 
schooladvies uitbrengt. Dit advies wordt samen met op de school aanwezige gegevens tijdens 
het 15-min gesprek besproken zowel met de ouders als met het kind. Er wordt een 
informatiegids over het voortgezet onderwijs uitgereikt en er worden scholen bezocht. Ouders 
kunnen met hun kind scholen gaan bezoeken. 

• Eind januari worden de laatste Cito-schooltoetsen afgenomen. In het 10-minuten gesprek wat 
hierop volgt, wordt in enkele gevallen het eerdere advies nog bijgesteld. 

• Begin maart worden de leerlingen door de ouders zelf aangemeld bij een school van VO. 

• Daarnaast wordt de verplichte eindtoets afgenomen. Bij ons is dat de IEP-toets.  Bij naar boven 
toe afwijkend schooladvies gaan we met ouders in gesprek en kan wanneer wenselijk het advies 
bijgesteld worden.  

• Met behulp van gedachten van ouders, wens van de leerling, ervaring van de school, uitslag van 
het onderzoek en de eisen van het vervolgonderwijs proberen we een zo goed mogelijke 
schooladvies te geven. Een startadvies op grond van huidige ontwikkeling. 
 
Bij het uitreiken van de adviezen benadrukken we dat alle adviezen goed zijn en dat we in een wereld 
wonen waar we praktische mensen hard nodig hebben, net als mensen die goed zijn in hoofdzaken. 
Juist die combinatie maakt de wereld mooier. 
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Op dit moment horen de leerlingen welke breinhelden ze vooral extra kunnen oefenen de komende 

tijd. 

Op leergebied zoeken we samen naar de juiste manieren om net die vervolgstappen te kunnen 

maken om verder door te ontwikkelen…….en we blijven heel veel leeskilometers maken. 

 

Oudergesprekken groep 1 t/m groep 7 

De komende periode gaan alle leerkrachten met jullie in gesprek. De gespreksplanner wordt dinsdag 

1-11-2022 opengezet om 19.30 uur. We bespreken dan vooral de kanvas-lijsten die leerkrachten en 

vanaf groep 5 de leerlingen in hebben gevuld passend bij de Kanjertraining 

 

In de afgelopen periode zijn er in de school mooie verdiepende projecten geweest. Door middel van 

het herfstlab wordt bij de kleuterbouw de wereld weer naar binnen gehaald. Op allerlei manieren 

wordt er onderzocht. Inmiddels is het aangevuld met een kabouterhuis. 

 In de middenbouw is nu het vervoersthema gestart met als startactiviteit, leerkrachten die de weg 

zochten op en rond het station Hoogkarspel. 

De groep 7 is op bezoek geweest bij het PET-event en hebben daar met allerlei verschillende 

technieken kennis mogen maken. En de groep 5-6 heeft nog het Zuiderzeemuseum bezocht. 

  



|Nieuwsbrief oktober 2022 

 

 5  
 

We krijgen twee lessen van de dirigent en de leden van de muziekvereniging in de groepen 5,6 en 7. 

Er volgt snel een prachtige actie om 10 wekenlang verder kennis te kunnen maken met 

muziekinstrumenten. 

 

Het is prachtig om te horen hoe snel veel kinderen met een beetje hulp krachtig geluid halen uit 

trompet, saxofoon, bugel of hoorn. Hou het ouderportaal in de gaten. 

Vervelend nieuws rond de fietsenstalling 

 

Helaas zijn er in zeer korte tijd twee fietsen verdwenen uit de fietsenstalling onder schooltijd. We 

gaan een extra camera bevestigen gericht op de fietsenstalling. Het is heel lang goed gegaan. De 

fietscoaches van groep 7 controleren trouw dagelijks dat de fietsen netjes neergezet worden. Een 

valpartij kan altijd gebeuren waarbij een fiets een keer valt en beschadigd wordt. Handig om met je 

kind(eren) nog eens te bespreken om voorzichtig met je eigen en andermans fiets om te gaan bij het 

stallen. Leer ze , dat ze het melden als het een keer mis gaat. Blijf jullie kinderen helpen herinneren 

dat de fiets op slot gezet wordt en we hopen dat het snel weer helemaal goed gaat. Als we dit samen 

af en toe herhalen, kan het heel lang goed gaan. 

Lastige winter in aantocht voor velen 

De verhoging van de energiekosten en de giga hoge inflatie zorgen voor financiële druk in veel 

gezinnen. Een aantal maatregelen die we allemaal kunnen nemen zijn goed voor het klimaat: korter 

douchen en minder hoog stoken. 
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De gevolgen van beide  verhogingen zijn wel echt verschillend. Bij het ene gezin betekent het een 

vakantie minder of iets minder sparen, bij anderen betekent het, dat waar je eerst net aan rond kon 

komen je nu door het ijs dreigt te zakken. 

Financiële zorgen geven veel stress. Alle ouders willen het beste voor hun kinderen en ietsje minder 

is voor alle kinderen  tijdelijk haalbaar. Maar als fundamentele basisvoorzieningen in de knel komen 

is dat echt zorgelijk. Wij kunnen als school de financiële zorgen niet oplossen. Wel kunnen we kleine 

gebaren maken door gezinnen die tijdelijk(of al veel langer) in zwaar weer terecht komen de hand 

reiken, waardoor kinderen op school zo min mogelijk last krijgen van de situatie. 

In het overleg met de gemeente Drechterland  hebben de directeuren van de scholen in 

Drechterland zichtbare signalen afgegeven en de vraag neergelegd  of er meegedacht kan worden 

aan tegemoetkoming voor gezinnen.  

• In dit najaar wordt een geldkrant uitgegeven met handige tips en ons voorstel is om opnieuw 

kledingcheques uit te delen voor gezinnen. 

• Het gemakkelijker toegankelijk maken van sporten, zodat alle kinderen in ieder geval aan een 

sport deel kunnen nemen is een tweede bespreekpunt geweest. 

• Als ouder ken je vast en zeker het gevoel. Jeetje die gymschoenen zijn nu al weer te klein. 

Binnen gymschoenen maken veel minder loopuren als buitenschoenen. 

• We willen graag een gymschoenenrek maken in de aula van de school waar nog prima te 

gebruiken gymschoenen ingeleverd kunnen worden die dan gemakkelijk doorgegeven 

kunnen worden. 

• Daarnaast zetten we een mand voor nog prima sportbroekjes en shirtjes. 

• De Sinterklaasactie(bijlage van de nieuwsbrief) die opgezet is, is een mooi ouder initiatief. 

• Maandags halen wij tijdelijk  extra fruit zodat alle kinderen fruit kunnen krijgen. 

• We weten dat qua duurzaamheid veel kleding doorgegeven wordt en anders via Noppes een 

nieuwe weg vindt. Goed om rond te kijken wie kleding kan gebruiken.  

Natuurlijk is het heel lastig voor ouders om door te geven dat bepaalde basisvoorzieningen nu echt 

niet lukken. Niemand kiest daar vrijwillig voor. Het wel doorgeven aan mij of een leerkracht, kan 

onnodig gepieker voorkomen. Als school willen we daar echt iets in kunnen betekenen. 

Samen komen we ook deze winter door 

   

 

Op 11 november gaan we op de studiedag met het team aan de slag met de werkgroep rekenen, 

Engels ,verdiepend taal en lezen en krijgen we een muziekworkshop om meer te kunnen halen uit de 

muziekmethode Zing 1,2,3 
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Nieuws van MR 
 

De MR is een groep ouders en leerkrachten die 

meedenken en meebeslissen over de opzet, inhoud en 

organisatie van het onderwijs. 

 

De leden van de MR zijn: 

juf Anke, juf Wilma, juf Chantal,  

Kersti Boomsma, Siegfried Kok,  

Eline Portegies en Robin de Vries (lid van de Oudervereniging). 

 

Het laatste schooljaar van juf Christien als directeur van de Jozefschool betekent voor de MR dat er 

actief deelgenomen gaat worden in de procedure rondom de werving van een vervanger. Deze 

procedure is met elkaar besproken en doorgenomen. 

Het ouderrapport van het schoolondersteuningsprofiel is gedeeld in de MR, hierin wordt het passend 

onderwijs op de Jozefschool omschreven. Deze is binnenkort ook te vinden op de website van de 

school. 

Tot slot hebben we gesproken over de NPO gelden in de praktijk en het corona sectorplan, een 
overzicht van maatregelen op de school bij vier verschillende stadia.  

 

Voor vragen en/of opmerkingen stuurt u een mail naar: mr@bsjozefschool.nl 
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Extra nieuws 
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Aan alle kinderen, jongeren, en hun ouders/verzorgers 

We houden een instuif op zaterdag 5 november  

van 10.30 uur tot 12.00 uur. 

Kinderkoor “Yougstars” en Tienerkoor “Teen-stars” zijn opzoek naar jou,  

wat is nu leuker dan zingen in een leuk kinderkoor of tienerkoor. 

Vanaf groep 3/4 kun je al lekker komen meezingen.  

Voor het tienerkoor is minimum leeftijd 10 jaar.   

We zingen bij gezinsvieringen ,Kerstvieringen en noem maar op. 

Kosten die zijn er niet het is geheel gratis. Alleen de inzet wordt van jullie gevraagd.  

En als bedankje gaan we elk jaar iets leuks doen voor je inzet. 

Wij repeteren iedere dinsdagavond van 18.45 uur tot 19.30 uur in de kerk in Venhuizen. 

Mocht er genoeg animo zijn dan begint het tienerkoor van 19.45 uur tot 20.30 uur.  

Geef je op en kom gezellig meezingen. We gaan dan werken aan een mooie 

kerstviering. 

Muzikale groet  

Mirjam Guichelaar 

Telefonische: 06-23775453 

Of per e-mail: 

mirjam@guichelaar.org  

 


