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Een heel proces voor een wijziging van de
schooltijden omdat we dit proces met alle
zorgvuldigheid willen uitvoeren. En we hebben
voor het gesprek èn de keuze alle geledingen van
school nodig.

het
continurooster. Dit continurooster in de huidige
vorm is destijds in het leven geroepen vanuit een
solidariteitsprincipe. Er waren ouders die graag
meer wilden werken (25 jaar terug hè) en het onhandig
vonden dat hun kinderen iedere middag tussendoor
naar huis moesten om te lunchen. Een groep ouders
kwam met het idee om zelf een gezamenlijke lunch
voor alle kinderen op school te regelen. Letterlijk
was de strekking: als ik vandaag met de kinderen op
school lunch, doe jij het dan morgen? Dan kan ik
morgen een lange dag werken. Deze prachtige
oorsprong (ouders voor elkaar) is geëvolueerd tot de
huidige professionele TSO. Heeft u interesse en tijd
voor het hele proces van 25 jaar, maak dan maar
wat uurtjes vrij😊
En toch staan we weer op een punt waarop
moderniseren wenselijk is. Dus nu waarom? Er is
een veelheid aan redenen te noemen: voor ouders,
voor de kwaliteit van onderwijs, voor kinderen en
voor werkomstandigheden en de professionalisering
van de teamleden. Waarbij gezegd dient te worden
dat het ene argument meer betekent voor de ene
groep dan voor de andere. En dat vraagt om keuzes
maken!
We noemen enkele redenen:

wens van (toekomstige) ouders (inspelen op
hun werktijden en thuissituatie)

van beide ouders wordt evenveel inzet in de
eigen werkomgeving gevraagd; er lijkt behoefte
om meer balans te creëren in werk en privé.
Balans in de vorm van 5 dagen dezelfde
eindtijden voor alle kinderen.

gebruik van BSO opvang is meer ingeburgerd

scholen zoeken meer rust en regelmaat

scholen zoeken voor de kinderen naar meer
effectieve leertijd

andere (betere) werkverdeling voor de
leerkrachten, hetgeen ten goede komt aan de
kwaliteit van onderwijs
Wilt u een bijdrage leveren aan dit proces door
zitting te nemen in de werkgroep, dan bent u van
harte welkom. Stuurt u daarvoor graag een mailtje
naar ons: stjozef.directie@askoscholen.nl

Hierbij alvast een eerste opzetje. Met name even
over de ‘WHY’ vraag. Waarom willen we de
schooltijden aanpassen? Wat vooraf ging: Al zo’n
25 jaar heeft de St. Jozefschool een eigen variant op

Wat hebben we voor ogen?
Met andere schooltijden willen we ons oriënteren of
de optie voor ‘alle kinderen …alle dagen….
dezelfde start en eindtijden’ ….een reële optie zou

Beste ouders/verzorgers,





Wist u dat…

alle kinderen van Nederland goed
onderwijs verdienen?

alle kinderen talenten hebben die in
dat goede onderwijs verder ontwikkeld
kunnen te worden?
onderwijs alle kinderen de gelegenheid geeft
te worden wie ze zijn?
alle goedopgeleide kinderen de toekomst van
Nederland zijn?
het team van de St. Jozefschool heeft
gestaakt voor de toekomst van al deze
kinderen?

Plan voor andere schooltijden…
In het schoolplan voor 2019-2023 is als onderwerp
opgenomen om onze schooltijden te moderniseren.
We willen dit schooljaar het proces, dat hiervoor
nodig is, opstarten. Want andere schooltijden
komen niet zomaar uit de lucht vallen en kunnen
niet zomaar worden ingevoerd. Graag geven we
alvast een voorschotje hoe we dit proces willen
inrichten.

we richten een werkgroep op, bestaande uit
MR, ouders en teamleden

we bespreken een tijdpad met elkaar

er wordt (schriftelijk) informatie met u gedeeld

er worden eventueel koffieochtenden
georganiseerd om in gesprek te gaan en vragen
te beantwoorden

u kunt vragen stellen via de mail

er vindt een raadpleging onder alle ouders
plaats

het plan wordt gepresenteerd aan de MR

de MR wordt om instemming gevraagd.
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kunnen zijn. Hier zijn bepaalde en bestaande
modellen voor en die willen we in de werkgroep
met elkaar bespreken, met u bespreken en
uiteindelijk aan u voorleggen middels een enquête.
Tijdens dit proces zal het gesprek vooral gaan over:

welke modellen zijn er?

wat betekent het voor mijn kind?

wat betekent dit voor ons als ouders?

wat betekent het voor de kwaliteit van
onderwijs?

wat betekent dit voor de leerkrachten?

Wat betekent dit voor de naschoolse opvang?

Wat betekent dit voor de clubjes?

Etc..etc..
Doet u mee? Voor de werkgroep zoeken we max 3
ouders, die graag willen participeren! Gedurende
het proces wordt u op de hoogte gehouden over de
ideeën die leven en vraagstukken die zich voordoen.
Denkt u mee? Leest u dan vooral de berichtgeving
hierover!
OR zoekt hulptroepen…
Via de klassenouders is er een
oproep naar alle ouders
gegaan om te participeren in
de vrolijke voorbereidingen
van Sint en Kerst. Per groep
zijn er 8 ouders nodig voor 4
verschillende onderdelen. Meldt u graag asap aan
bij uw eigen klassenouder!
Wat valt er te doen?
 versieren Sint  vr 22 nov / 8.30u-12.00u
 opruimen Sint  do 5 dec / 14.45u-15.30u
 versieren Kerst  ma 9 dec / 20.00u-22.00u
 opruimen Kerst  vr 20 dec / 8.30u-10.30u
OR presenteert jaarrekening en begroting…
Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief treft u de jaarrekening van de
Ouderraad over het afgelopen schooljaar, de
verklaring van de kascommissie en de begroting
voor het schooljaar 2019-2020. De Ouderraad heeft
met hulp van heel veel ouders weer een groot aantal
activiteiten kunnen realiseren. Activiteiten als
schoolreisje, bezoek aan musea, extra speelgoed
voor het schoolplein, sinterklaascadeaus en
natuurlijk het spetterende eindfeest. Allemaal
activiteiten die met uw ouderbijdrage worden
betaald en waarmee we onze school ondersteunen.
Ook dit schooljaar kunnen we als Ouderraad -met
alle stijgende kosten zoals toegangsprijzen van
musea of attractieparken- de ouderbijdrage op
hetzelfde bedrag houden als de afgelopen decennia.
Ook de betalingen van de TSO verlopen via de
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Ouderraad. U ziet ook hier de
cijfers van terug in de jaarrekening en de begroting.
Dit schooljaar hebben we met instemming van de
MR en de directie besloten om de inning van de
ouderbijdrage te veranderen. Om de grote
administratieve rompslomp te verminderen wordt er
dit jaar geen automatische incasso meer gedaan.
Volgende week ontvangen alle ouders via een mail
van school een betaallink. Door op deze betaallink
van het betaalsysteem Mollie te klikken, kunt u zelf
en direct een iDEAL overboeking doen. Voor de
kinderen van de groepen 1 t/m 7 is de jaarlijkse
ouderbijdrage vastgesteld op € 160,-.
Onderverdeeld in: schoolactiviteiten €80,00 en TSO
€80,00. Voor groep 8 (i.v.m. het kamp) is het
vastgesteld op € 250,-. We rekenen op uw
medewerking! Mocht uw naar aanleiding van deze
nieuwsbrief vragen hebben, dan kunt u mij mailen
via jean.fransman@politie.nl
Hartelijke groet,
Jean Fransman
Penningmeester OR
Dank…
Wij bedanken graag de Ouderraad en met name de
penningmeester Jean voor het vele (administratieve)
werk dat verzet is met het beheren van de pot.
Natuurlijk ook alle ouderraadsleden die in de
verschillende commissies zo fantastisch werk
hebben verricht (en op de budgetten gepast hebben).
We bedanken ook de MR voor het goedkeuren,
namens u, van deze financiële afspraken. En tot slot
Matthias van Alphen als kascommissie. Samen met
al deze ouders draaien we dit financiële deel van de
school. TOP!
Staking 6 nov…

Een spandoek van groep 8a voor het paleis op de Dam met de
expres fout geschreven tekst:
Onderweis heeft alteit topriooritijt.

Voorafgaand aan de staking ontving school een
fijne email van onze Ouderraad. Een steuntje in de
rug en een goede overpeinzing van het
maatschappelijke probleem: de stand van het
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onderwijs in Nederland. Graag delen wij wat de
ouders van onze OR vinden:
Op 6 november wordt er in het onderwijs gestaakt.
Om het jarenlange bezuinigingsbeleid en de gevolgen
daarvan een halt toe te roepen.
Dit staken gebeurt door onderwijzers.
Dat is vreemd.
Eigenlijk zou elk kind en elke ouder en elke Nederlander
voor haar of zijn toekomst moeten opkomen.
Is dat mogelijk? Heel lastig!
De stem van ouders en kinderen over dit onderwerp is
niet verenigd en daardoor ook niet goed zichtbaar.
Ouders kunnen niet staken of met bonden
onderhandelen, kinderen hebben geen plek in het recht
hiervoor.
Deze grote belangengroep wordt dus niet gehoord.
Ze worden ongevraagd vertegenwoordigd door mensen
die opkomen voor de toekomst: de onderwijzers zelf!
Op weinigen drukt de last van velen.
In de steden is het probleem het grootst en vraagt
zodoende een lokale oplossing.
Graag wil de ouderraad van de Sint Jozefschool
Amsterdam laten horen dat we achter de docenten en
hun belangen staan.
We hopen dat andere leden van de ASKO scholen zich
hierdoor ook gesteund voelen.
Namens de Ouderraad van de Sint Jozefschool te
Amsterdam, onderdeel van de ASKO Scholen,
Daan de la Parra
Voorzitter OR St. Jozefschool

Tekent U graag deze petitie van Daan.

Hierbij nog een voordracht van een vertaald Engels
gedicht door Peter Heerschop over wat een leraar de
hele dag nou eigenlijk doet!
Berichtje van Annette, een ouder van
school…
"WEES ZELF DE VERANDERING DIE JE WILT
ZIEN IN DE WERELD"
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Over 3 weken zal ik een
groepje mensen vergezellen op Lesbos, om te
helpen met het uitdelen van kleding en eten in de
vluchtelingenkampen. Na zoveel stukken er over
gelezen te hebben in de kranten en tal van beelden
hiervan op tv…. Hoe moeten we dit oplossen?
Het valt niet op te lossen, maar wegkijken kan toch
ook niet. De organisatie bij wie ik ga aansluiten
heet: Because we Carry https://www.becausewecarry.org
Met de winter voor de deur willen wij graag een
steentje bijdragen door mutsen, handschoenen en
sokken mee te nemen op 30 november a.s.
Het zou fijn zijn als onze school ervoor kan zorgen
dat een deel van de bijna 6000 kinderen het een
beetje warm krijgen door ons……
Wil je hieraan bijdragen, breng dan voor 20
november a.s. een muts, handschoenen of sokken
(schoon en niet kapot) naar het hoofdgebouw.
Hier staan bakken waarin je je “warme” spullen
kunt doneren.
Alvast heel veel dank!
Groetjes
(moeder) Annette van Eijk, groep 7a/7b
Berichtje vanuit de Augustinuskerk…
Zondag 10
november a.s. om
10.30 uur is er in de
Augustinuskerk aan
de Kalfjeslaan weer
een gezinsviering met medewerking van het
kinderkoor “Prima Voce”. Wij vieren deze zondag
“Sint Maarten”. De kinderen mogen hun lampion
meenemen. Van harte hopen wij dat veel kinderen
met hun ouders zondag in de viering om half elf
aanwezig willen zijn. Voor de allerkleinsten is er
een gezellig samenzijn in de parochiezaal.
Zing mee met Prima Voce
Wil je ook graag lid worden van ons kinderkoor?
De repetities zijn dinsdags van 17.15u-18.15u
Meld je dan aan bij het secretariaat van de parochie,
tel.: 020 - 64 60 683
Of stuur een mailtje naar: paraug@xs4all.nl
We zijn blij als je komt! En je leert bij ons mooi
zingen! Je bent van harte welkom! Kom gerust een
dinsdag langs om te kijken!
De Werkgroep gezinsvieringen Augustinusparochie
Sint Maarten in Randwijck…
Ook dit jaar vindt de fantastische Sint Maarten
optocht plaats in Randwijck. Het wijkcentrum Villa
Randwijck heeft weer heerlijke warme
chocolademelk en glühwein staan. Een ware
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happening, die geen kind mag missen. En… de
prachtige lampionnen verlichten de weg. Spannend!

Wilt u uw kind hiervoor
opgeven of heeft u nog vragen? Neem contact op
met Joukje Swinkels: 0652554716.
De Werkgroep gezinsvieringen Augustinusparochie
Belangrijke data…
 do 5 dec 8.20u intocht Sint en

VeegPieten…
 do 5 dec tot 14.45u Sinterklaasfeest…


vr 6 dec uitslapen…



vr 6 dec school start om 9.30u…



do 19 dec school tot 12.00u…



woe 11 dec Tableaus Vivants…



do ochtend 19 dec kerstviering voor de kinderen…



do avond 19 dec kerstdiner voor de kinderen…



do avond 19 dec kerstborrel voor ouders…



vr 20 dec kerstvakantie om 12.00u



ma 6 jan 8.30u iedereen weer paraat

Met vriendelijke groet,
Jeanette Voogt en Reina Atteveld
directie
Nog een leuk berichtje vanuit de
Augustinuskerk…
Gezocht: gastkinderen om mee
kerstliederen te zingen!
Net als ieder jaar nodigt het
kinderkoor Prima Voce van de
Augustinuskerk, alle kinderen uit om
mee te komen zingen!

Dit jaar verzorgen we samen met het tienerkoor
Vivace een kerstviering voor jong en oud, op
kerstavond, 24 december om 18:00 in de
Augustinuskerk.
De gastkinderen, 5 tot en met 12 jaar, zullen
waarschijnlijk als engel meezingen met Jozef,
Maria, de koningen en de herders.
We willen graag daarnaast op zondag 22 december
in de namiddag een kerstconcert verzorgen in een
verzorgingstehuis, ook hiervoor nodigen we de
kinderen van harte uit.
De repetities zijn iedere dinsdag vanaf 12 november
van 17:15 tot 18:15 uur en op zaterdag 14 december
van 16:00 tot 18:00 uur.
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