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Beste ouders/verzorgers,






Wist u dat…
 de St. Jozefschool graag feestjes
viert?
 de teamleden b.v. dinsdag gezellig
een afscheidsfeestje (borreltje) van juf
Brecht hebben gehad?
de teamleden gisteren ook nog taartfeestje
hadden en een laatste hapje van haar
mochten?
de ouderraad een feestje organiseert voor
alleen ouders en teamleden?
de kinderen ook aan de beurt komen met een
Carnavalsfeestje?

Rooster rapportgesprekken…
Op maandag 17 en dinsdag 18 februari staan de
rapportgesprekken gepland. Voor het inroosteren is
de volgende werkwijze geregeld:
 De leerkrachten van de groepen 6 en 7 hebben
al vast een planning gemaakt. Dit vanwege het
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logistieke feit dat de kinderen zelfstandig naar
de groep gaan. De ouders van deze groepen
ontvangen 3 februari een mail met het rooster.
Is de opgegeven tijd ‘echt niet mogelijk’ dan
kunt u onderling ruilen en even doorgeven aan
de leerkracht.
De ouders van de groepen 1 t/m 5 kunnen vanaf
5 februari voor het rapportgesprek intekenen op
het rooster bij de klas van de kinderen.

Hajime!…

Zoals u misschien wel te oren is
gekomen loopt er op 3 donderdagen
een heuse judoka door de school en is
de gymzaal omgetoverd tot een Dojo.
De kinderen krijgen op deze dag
tijdens de reguliere gymles judotraining in echte
judo pakken om kennis te maken met deze sport. De
kinderen leren verantwoord te stoeien, een val te
breken, houdgrepen en judoworpen. Ook leren zij
discipline en regelmaat, want tijdens judo wordt
alles gecontroleerd uitgevoerd. Als de kinderen echt
goed opletten, steken ze misschien nog wel een
woordje Japans op! Allemaal onder leiding van
Cees Hoebeke, oud-Nederlands kampioen judo.
Cenne Stavenuiter, gymmeester
Nieuw materiaal…
Janssen en Fritsen (leverancier
van de beste sportmaterialen) is
weer langs de gymzaal gereden en
heeft nieuw materiaal
achtergelaten! Wij hebben de
gymzaal een opfrisbeurt geven voor maar liefst
10.000 euro. Daardoor is er nu een nieuwe dikke
mat en zijn er nieuwe kleine matjes, banken, ballen,
lintjes, balanceerstenen aangeschaft en nog veel
meer materialen om de gymles nog leuker te maken.
Het oude materiaal heeft een goede bestemming
gekregen via Sports for Childeren komt het
namelijk terecht bij het sport onderwijs in OostEuropa.Ik heb zin om er mee aan de slag te gaan!
Cenne Stavenuiter, gymmeester
Pagina 1/3

Ouderhulp Carnaval…
Via de klassenouders ontvangt
u een verzoek om een uurtje
mee te helpen met versieren
(dinsdagavond 18 feb) voor
Carnaval en opruimen na
Carnaval (woensdag 19 feb). Er is maar 1 ouder per
klas nodig. Heeft een uurtje over? Meldt u dan
graag aan bij de klassenouder! HD namens alle
kinderen!
Tevredenheidsonderzoek…
Graag deel ik u het resultaat van het
tevredenheidsonderzoek en de acties die wij als
school ondernomen hebben n.a.v. dit onderzoek. De
harde scores kunt u vinden op de website achter de
inlog bij de downloads. In totaal hebben 137 ouders
van de 280 gezinnen deelgenomen aan het
onderzoek. Naast deze cijfers was er ook
gelegenheid om 3 vragen te beantwoorden:
1. Wat ik niet zo goed vind van deze school is.
2. Wat ik juist wel goed vind van deze school is.
3. Ik heb de volgende opmerkingen en ideeën.
Al deze opmerkingen zijn gelabeld in een categorie
en gescoord in positief of negatief (b.v. alle
opmerkingen die over de pleindienst gaan, zijn bij
elkaar gezet).

Wat is nu het cijfer dat u gegeven heeft aan school?
Het cijfer is een 7,7 geworden! Dat is een mooi
gemiddeld cijfer. Het cijfer dat u ons gaf bij de
vorige meting was echter een volle 8,0. Dat
betekent toch een lichte achteruitgang. De
vergelijking kunt u zien in de ‘trend benchmark’
(ook bij downloads op de website)
Een rondje langs de items levert het volgende op:
onderwerp
leerstof en toetsen
begeleiding
ict
zorg
pedagogisch klimaat: sfeer
pedagogisch klimaat: sociale omgang
pedagogisch klimaat: veiligheid
interactie leerkracht-ouder
Interactie leerkracht-leerling
huisvesting
procedures
informatievoorziening
overlegstructuur
verwachtingen
rapportcijfer
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‘11
3,4
3,4
3,0
3,2
3,6
3,7
3,4
3,1
3,4
3,4
3,6
3,6
3,4
3,6

‘13
3,5
3,4
2,9
3,2
3,5
3,6
3,4
3,1
3,5
3,5
3,5
3,5
3,3
3,7

0,1
0
0,1
0,1
0,1
0,1
0
0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

8

7,7

0,3

+/-

Een concreter beeld krijgt u wanneer u de download
opent. De deelvragen per onderwerp laten bij de ene
vraag namelijk een beeld omlaag en bij de andere
vraag een beeld omhoog zien.

Zo is er bij ICT opgemerkt dat er wel voldoende
computers zijn, maar dat ze niet op een fijne
plek staan om te werken.

Bij pedagogisch klimaat: kopje ‘sfeer’ vinden
meer ouders dat m.n. de opvoedkundige aanpak
meer te wensen over laat en dat de school
minder aandacht besteed aan orde en discipline
dan in 2011.

Bij interactie leerkracht-leerling zit het positief
verschil in de respectvolle benadering van de
leerkracht jegens uw kind.

Bij huisvesting is uw mening over de hygiëne
van het sanitair wel omhoog gegaan, doch naar
2,8 (natuurlijk is dat niet hoog genoeg). Uw
mening is dat het schoolplein uw kind niet
voldoende speelgelegenheid biedt.
De vrije opmerkingen leveren o.a. de volgende
uitschieters op:

13 tegen 12 ouders ervaren de communicatie
vanuit school negatief.

40 ouders hebben een positieve opmerking
gemaakt over het beleid tegen 15 negatieve
opmerkingen.

Over de toegankelijkheid van de school en
directie is 10 keer een positieve opmerking
gemaakt tegen 4 negatieve.

Het gegeven onderwijs wordt 37 keer positief
en 23 keer met een negatieve opgemerkt.

Bij overige zien we dat 21 ouders tegen 4
ouders tevreden zijn over de uitstapjes; 30
ouders tegen 0 positief zijn over de sfeer binnen
school. De ‘oude’ pleindienst werd door 33
ouders als negatief ervaren.
Om de cijfers te interpreteren heeft het Management
Team ook nagedacht over factoren die mogelijk
van invloed zijn geweest op de score. Zo hebben we
in schooljaar 2012-2013 beleidsmatig het een en
ander veranderd (een ander ‘eet- en drinkbeleid’ en
een op handen zijnde verandering in het halen en
brengen.) De verwachtingen die u had bij school
(bekend en zo doen we dat) is mogelijk door
wijzigingen van beleid teniet gedaan.
Wat is in het jaarplan (2013-2014) van school
opgenomen?

De ontwikkelde visie op Pedagogisch Klimaat
(vertrouwen, loslaten en zelfstandig worden)
communiceren met en laten leven bij ouders

Uitvoering Pedagogisch klimaat: omgangsstijl
met de kinderen (in de klas).
Pagina 2/3



Invoering kennismakingsgesprekken met de
ouders.

Inrichting schoolplein. De werkgroep heeft met
name ook de ideeën van kinderen meegenomen
om spelactiviteiten te bevorderen.

Diverse sociale trainingen om de omgang
tussen de kinderen, de weerbaarheid van het
individuele kind ect. ten positieve te
ontwikkelen.

Aanschaf mobiele kar met laptops.
Wij hopen dat het u meer en meer gaat opvallen: de
St. Jozefschool heeft de ambitie zich blijvend te
ontwikkelen om het onderwijs aan uw kind samen
met u steeds te vernieuwen en te verbeteren. De
gegeven feedback in het tevredenheidsonderzoek
wordt daarom als onderdeel van de kwaliteit van de
school van harte meegenomen.

Belangrijke data…












di 11 feb Cito gr 8
woe 12 feb Cito gr 8
do 13 feb Cito gr 8
do 13 feb 1e rapport mee
ma 17 feb rapportgesprekken
di 18 feb rapportgesprekken
woe 19 feb Carnaval
vr 21 feb studiedag; alle kinderen vrij
ma 24 t/m vrij 28 feb voorjaarsvakantie
za 15 mrt Ouderfeest

Met vriendelijke groet,
Eva Kock, Françoise Blaauw, Ivica Grobben
(bouwcoördinatoren)
en Reina Atteveld (directeur)

St. Jozef Ouderfeest Oppas(sen)…

Het is feest op zaterdag 15 maart voor de ouders (en
gezellig ook het team is welkom) van de St. Jozef
School!
Regel een oppas van 20:00 tot 0:30 en leer andere
ouders van school kennen in een informele sfeer.
Het feest zal plaatsvinden bij AH & BC op de
Nieuwe Kalfjeslaan 19, waar je even lekker los kan
gaan met de mystery guest dj en de 9 koppige
coverband 6pm, inclusief blazers. Je kunt van oude
disco klappers tot hedendaagse muziek verwachten.
Toegangskaarten zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar voor €10,- en dat is inclusief 2
drankjes!
Duss... Oppas(sen) want dit
wordt een geweldig feest. Volg
ons via
www.facebook.com/st.jozefoude
rfeest voor de laatste updates en
tot zaterdag 15 maart!
MR vergadering…
De MR heeft een vergadering gehad. U kunt de
notulen daarvan terugvinden op de website bij
downloads MR.
Passend Onderwijs…
Het onderwijsveld bereidt zich
inmiddels voor op Passend
Onderwijs. Het steunpunt
Passend Onderwijs heeft nu ook een brochure
uitgebracht ter informatie voor ouders. U kunt deze
hier vinden.
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