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Beste ouders/verzorgers,  
 
 

Wist u dat… 
• Sint Maarten bij alle kinderen thuis 

is gevierd? 

• er kinderen met hun lichtje in een donker 

huis van kamer naar kamer liepen? 

• zij bij iedere kamer hun liedjes zongen?  

• zij zo ook veel lekkers hebben opgehaald? 

• Coronatijd ook heel inventief maakt? 
 

Studiedag aanstaande woensdag… 

Aanstaande woensdag hebben de leerkrachten een 

studiedag. We gaan samen aan de gang om ‘met 

elkaar en van elkaar te leren’. Altijd een hele leuke 

en goed investering. 
 

Corona, lerarentekort en vervanging… 

Tot op heden lukt het ons op de St Jozefschool om 

de vervangingen geregeld te krijgen, zodat het 

onderwijs op school z’n doorgang kan vinden. Bij 

een langdurige vervanging door wisselende 

leerkrachten in één groep is het wel een uitdaging. 

Naast de groepsleerkrachten die betrokken zijn in 

deze vervanging houdt onze adjunct meester Harro, 

de intern begeleider juf Mirjam en de eigen 

groepsleerkracht vanuit huis de kinderen en het 

onderwijsproces scherp in de gaten. Zo zetten we 

alle zeilen bij, ook als het in deze tijd ingewikkeld 

is. 
 

Nationaal Cohortonderzoek… 

Informatie voor ouders over gebruik van 

persoonsgegevens LVS voor NCO 

Het verbeteren van het onderwijs van onze school 

en wetenschappelijk onderzoek 

Scholen leggen in het leerlingvolgsysteem gegevens 

over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die 

gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van de 

school te verbeteren en voor gesprekken met 

bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. 

Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk 

voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de 

resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor 

belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en 

rekentoetsen te analyseren weten we wat de 

ontwikkeling van de leerlingen is en hoe goed de 

school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons 

helpt om het onderwijs op de school beter te maken, 

maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt 

verbeteren. 

De school gaat de resultaten van de taal- en 

rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt 

kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling 

van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze 

resultaten in een veilige omgeving worden 

opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek 

Onderwijs NCO 

(www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast 

zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit 

herkenbaar zijn voor andere mensen. 

Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of 

school kunnen herkennen. Ook in openbare 

publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te 

herkennen zijn. De verwerking van 

persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de 

beveiligde omgeving van het CBS, volgens de 

wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. 

Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken 

die zij maakt. 

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor 

onderzoek 

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan 

het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet 

beschouwd worden als ‘bijzondere’ 

persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid 

van leerlingen) en omdat scholen volgens de 

onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs 

te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere 

persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en 

moeten ouders actief toestemming geven. Dat is 

hier niet aan de orde, omdat het om toetsgegevens 

gaat.  
 

Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van 

de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten 

weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat 

de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd 

worden. U moet het alleen laten weten als u 

bezwaar heeft. Stuurt u daarvoor graag een mailtje 

aan de administratie t.a.v. Vicky Hecker. 

v.hecker@askoscholen.nl.nl 

Kalfjeslaan 370   
1081 JA Amsterdam  

t: 020 6432020 
f: 020 4539569   

e: stjozef.directie@askoscholen.nl  
www.sintjozefschoolamsterdam.nl  
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ASKO bestuur 
 

Kinderboekenweek… 

Yes! de uitslag van de Kinderboekenweek is 

eindelijk binnen! Marjoleine van 

de Amsterdamse Boekhandel 

heeft de 5 lootjes getrokken die 

iets hebben gewonnen. De 

volgende prijzen zijn toegekend: 

663: Winnaar Gouden Griffel 2020 & T-shirt (maat 

voor 11/12 jaar oud) 

637: Winnaar Gouden Penseel 2020 & T-shirt (maat 

voor 11/12 jaar oud) 

627: Winnaar T-shirt (maat voor 11/12 jaar oud) 

645:  Winnaar T-shirt (maat voor 11/12 jaar oud) 

623: Winnaar T-shirt (maat voor 11/12 jaar oud) 

Gefeliciteerd iedereen! De prijzen kunnen jullie 

ophalen bij de Amsterdamse Boekhandel (adres: 

Buitenveldertselaan 170, Amsterdam) 

Ook willen we iedereen bedanken van jullie die een 

kinderboek heeft gekocht. De actie was razend 

succesvol. Ten opzichte van alle andere 

basisscholen die met de Amsterdamse Boekhandel 

hebben samengewerkt, heeft de St. Jozefschool, 

ondanks de Corona beperkingen, de meeste 

kinderboeken afgenomen. Daarmee is de bijdrage 

voor onze nieuwe bibliotheek dus ook erg goed 

geweest. 

OR 
 

Nieuwe website… 

Binnenkort gaat onze nieuwe website ‘live’. Achter 

schermen hebben we hard gewerkt om een leuke 

nieuwe website te bouwen, waarop u ook informatie 

kunt lezen van ons bestuur en het onderwijs in 

Amsterdam. Alvast een klein voorproefje!

 
 

Nieuwbrief van 1 november 2020QR code… 

Handig om de QR te gebruiken als contactformulier 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
Belangrijke data… 

• woe 18 nov studiedag 2, kinderen zijn 

vrij…  

• do 3 dec sinterklaasfeest, zonder intocht… 

• do 17 dec school tot 12.00uur 

• do 17 dec kerstontbijt op school… 

• vr 18 dec kerstvakantie om 12.00uur… 

 

Met vriendelijke groet,  

Harro Rooijendijk en Reina Atteveld 

directie 
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