
 

Nieuwsbrief 

Februari 2021 

Agenda  

Datum  Activiteit  Groep  

8 februari De scholen gaan weer open! 1 t/m 8 
19 februari Studiedag van school vervalt. Alle 

kinderen worden op school verwacht. 
1 t/m 8 

20 t/m 28 
februari 

Voorjaarsvakantie Alle kinderen vrij 

9 en 16 februari Adviesgesprekken 
(De ouders van groep 8 zijn reeds op 
de hoogte) 

8 

24 maart Studiedag Alle kinderen vrij 
 

Afname van toetsen en rapportage 

Na de start van ons onderwijs, waarbij we vooral aandacht hebben voor elkaar, zullen we ook de LOVS- 

toetsen in de groepen 3 t/m 8 afnemen. Wij zijn benieuwd wat de kinderen kennen en kunnen. De 

opbrengsten van deze toetsen gebruiken we om ons onderwijsaanbod in de periode van maart t/m juni 

vorm te geven. 

De studiedag van 19 februari was gepland om deze opbrengsten met het team te bekijken en te bespreken. 

Dit heeft nu geen zin en daarom komt de studiedag op 19 februari te vervallen. De kinderen gaan die dag 

dus gewoon naar school. We vinden het wel belangrijk om de opbrengsten als team te bekijken en vanuit 

daar ons onderwijsaanbod goed in te richten. Dat maakt dat we de studiedag verplaatsen naar woensdag 

24 maart. Alle kinderen zijn die ochtend vrij, zodat het team gezamenlijk de opbrengsten kan analyseren 

en een doordacht programma kan ontwikkelen. 

Het rapport wat we normaal hanteren zal een andere vorm hebben. Momenteel beraden we ons nog op 

de juiste vorm. We vinden het belangrijk om uw ervaringen en observaties mee te nemen in het totale 

beeld van uw kind. Op vrijdag 26 maart geven we het rapport aan de kinderen mee. Van maandag 29 

maart t/m vrijdag 9 april nodigt de leerkracht van uw kind u uit om de observaties en de opbrengsten 

gezamenlijk te bespreken. Na de voorjaarsvakantie informeren we u hier verder over. 



 

Nieuws vanuit de MR 

Hello & Goodbye 

Voor de kerstvakantie hebben wij een oproep gedaan voor een nieuw MR-lid voor de oudergeleding. 

Graag willen wij u laten weten dat Marije Pegels de MR komt versterken. 

Marije is moeder van Teun (groep 6) en Annelien (groep 8).  Zij heeft 15 jaar ervaring als psycholoog in 

het speciaal onderwijs waarin zij leerkrachten, leerlingen en hun ouders ondersteunt. 

Alhoewel de doelgroep anders is, is het reilen en zeilen in een school ook grotendeels gelijk. Deze 

onderwijskennis samen met haar positief-kritische blik vormen een mooie aanvulling in de 

Medezeggenschapsraad. 

Dit keer heeft er geen verkiezing plaatsgevonden omdat Marije de enige kandidaat was. Welkom Marije!  

Helaas nemen wij afscheid van Hans Smidt. Hij is per 1 februari gestopt als voorzitter. Wij willen Hans via 

deze weg enorm bedanken voor zijn inzet over de afgelopen 4,5 jaar. Onder leiding van Hans hebben wij 

gedegen advies kunnen geven aan het bestuur en directie. En ook zijn er besluiten genomen over 

onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Met als klap op de vuurpijl de 

ouderenquête waarvan José binnenkort de resultaten zal delen. Karianne van de Sande neemt het stokje 

van Hans over. 

Wij staan klaar om ook in 2021 de belangen van ouders en leerkrachten op de Josephschool te 

behartigen.    

Hierbij de nieuwe MR op een rij:  

Karianne van de Sande (voorzitter, moeder van Maup, groep 6) 

Bert van Dijk (vicevoorzitter, vader van Lieze en Kaan, groep 1/2) 

Marije Pegels (moeder van Teun, groep 6 en Annelien, groep 8) 

Maaike Dorjee (leerkracht groep 5) 

Katja Willemse (leerkracht groep 8)  

Wil je iets met ons delen of heb je een vraag? Dat kan altijd via mr@dejosephschool.nl 

Ouderenquête 

In november 2020 hebben we een ouderenquête gehouden. Uiteindelijk heeft 60% van de ouders de 

enquête ingevuld. We zijn blij met dit resultaat en willen u nogmaals danken voor het invullen. In de 

bijlage bij deze nieuwsbrief informeren we u graag over de uitkomst van de enquête, de sterke punten 

en de verbeterpunten. Deze zijn vastgesteld door het bestuur, de directie en de MR. 

Schoolontwikkeling en visie 

In december hebben we reeds aangekondigd dat we in maart een webinar organiseren o.l.v. Bert 

Wienen en Carlijn Welten. Deze webinar vindt plaats in maart, de datum volgt zo snel mogelijk. 

mailto:mr@dejosephschool.nl


Bert en Carlijn nemen ons mee in hun kijk op het omgaan met (hoge) verwachtingen en het kunnen 

presteren onder druk. Deze webinar is tevens de kickoff van onze belangrijke schoolontwikkeling, 

waarbij we de kinderen veel meer willen gaan begeleiden in de vaardigheden die nodig zijn om te 

kunnen leren. U kunt daarbij denken aan het ontvangen van feedback, plannen, ontwikkelen van een 

leerattitude, verantwoordelijkheid voelen voor activiteiten en opdrachten en het goed kunnen 

samenwerken. We kijken uit naar deze webinar en nemen u graag mee in deze schoolontwikkeling. 

Bert Wienen 

 

Dr. Bert Wienen heeft gewerkt in de hulpverlening en voor het onderwijs, is psycholoog en 

onderwijskundige. Hij promoveerde in juni 2019 aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift 

over de rol van diagnoses in het onderwijs. Bert werkt als Associate lector Jeugd op de Hogeschool 

Windesheim en werkt als zelfstandig adviseur voor gemeenten en schoolbesturen. 

Carlijn Welten 

 

Carlijn Welten is oud hockey-international. Ze speelde 34 interlands voor de Nederlandse vrouwenploeg. 

Carlijn doet onderzoek naar het kunnen omgaan met (hoge) verwachtingen en het kunnen presteren op 

een bepaald moment. Met dit onderzoek rondt zij tevens haar studie psychologie af. 

Berichten vanuit het team 

Helaas is juf Krista (groep 4) al een poosje niet aan het werk op de Josephschool. Ze is dit jaar 

enthousiast begonnen aan een nieuwe baan en heeft het nog steeds naar haar zin op de Josephschool. 

Er zijn echter ontwikkelingen in haar privésituatie die impact hebben op haar gezondheid en het volledig 



kunnen uitvoeren van haar werkzaamheden op school. Juf Marleen Kramer neemt haar taken voor de 

groep over naast juf Rianne. De ouders van groep 4 zijn reeds geïnformeerd. 

Juf Tineke gaat vanaf 1 februari één dag minder werken in groep 1/ 2 C. Juf Tineke is naast 

groepsleerkracht namelijk ook gecertificeerd speltherapeut. Zij heeft al een aantal jaren de wens om ook 

deze specialiteit meer in te zetten. Deze wens is concreet geworden, wat maakt dat zij de woensdag wil 

gaan gebruiken om voor zichzelf te gaan beginnen. Hoewel wij het jammer vinden haar een dag minder 

op de Josephschool te zien, begrijpen wij haar keus. Wij wensen haar dan ook heel veel succes! Juf 

Maaike Koelemij gaat een dag extra werken, zodat er voor de kinderen weinig verandert. 

We sluiten af met een prachtige mededeling: juf Pauline is 18 weken zwanger van haar eerste kindje. In 

juli 2021 hopen zij en haar partner voor het eerst vader en moeder te worden. We feliciteren hen dan 

ook van harte! 

 

  



 

Uitkomst ouderenquête 

• De Josephschool mag in deze tijd van Covid-19, wat in 2020/2021 grote impact heeft op het onderwijs, tevreden zijn 

met het resultaat van de ouderenquête: een overall score van 3,12 op basis van 177 respondenten (= 60%)*. Deze 

score staat volgens de onderzoeksmethode gelijk aan voldoende. (NB: < 2,5 is onvoldoende, 2,5 – 3,00 is zwak, 3,00 – 

3,25 is voldoende, 3,25 –3,50 is ruim voldoende, 3,50 – 3,75 is goed, 3,75 – 4,00 is uitstekend) 

• De leerkrachten maken het verschil. Aan de onderwijskundige basis is hard gewerkt de laatste jaren en dat is terug te 

zien in de scores van 3,01 voor aanbod (voldoende), 3,39 voor pedagogisch handelen (ruim voldoende) en 3,29 voor 

didactisch handelen (ruim voldoende). 2020 was een bizar jaar waarin de school door Covid-19 genoodzaakt was om 

hybride- en thuisonderwijs te realiseren. De directie verdient een groot compliment voor de score op communicatie 

omtrent Covid-19 en ook de maatregelen die genomen worden tegen lesuitval scoren hoog (resp. score 3,52 en 3,6, 

goed).  

• Verbeterpunten zijn er vooral op het gebied van kwaliteitszorg (score 2,85), formele contactmomenten (2,96) en 

opbrengsten (2,77). Dit betreft de communicatie met ouders zoals regelmatig vragen naar tevredenheid, mening van 

ouders polsen en duidelijk zijn in de verbeterpunten en opbrengsten van de school. Ook wanneer er door ouders input 

gegeven wordt, vinden ouders dat er niet voldoende met deze input gedaan wordt. Ook zijn de missie en visie van de 

Josephschool voor ouders nog niet helder. 

Het bestuur en de directie zullen een plan met gerichte doelen opstellen om aan de verbeterpunten te werken. De MR zal 

gedurende dit proces op de hoogte worden gehouden alsmede u als ouder. We gaan voor een gemiddelde score van 3,4 wat 

gelijk staat aan het predicaat ‘goed’. Tevens zullen we u ook gedurende dit proces regelmatig vragen om een korte enquête in te 

vullen, fijn als u daar ook uw visie met ons wilt delen. 

Op dit moment vindt de meeste communicatie over de schoolontwikkeling plaats via de website, de nieuwsbrieven en de mail. 

Wilt u met ons meedenken hoe we de communicatie kunnen verbeteren? Heeft u wellicht een professionele 

communicatieachtergrond, dan komen we graag met u in contact. Stuur dan een mail naar: j.termond@dejosephschool.nl 

 

 

 

 


