
 
 

Voorwoord 
We hadden graag in deze ‘Nieuwsflits’ het onderwerp Corona willen 

vermijden, maar we ontkomen daar niet aan. Wat zou het fijn zijn 

geweest als alle kinderen afgelopen maandag weer naar school hadden 

gekund. Elkaar weer live te ontmoeten, want wat is er een hoop te 

vertellen.  

Helaas, het duurt nog even voordat de kinderen kunnen laten zien dat 

ze gegroeid zijn, in de lengte maar ook qua kennis en ervaring. Want ons onderwijs is doorgegaan en 

blijft doorgaan. Anders dan normaal, maar het lukt wel. Met dank aan iedereen!  

Dank aan de ouders, opa’s, oma’s, de juf of meester, de mensen die de noodopvang verzorgen, het 

MT, het bestuur en nog veel meer betrokkenen. Heel veel dingen gaan goed en daar mogen we écht 

trots op zijn. Sommige dingen gaan wat minder. Dat is vervelend, maar het gaat in de hele wereld 

even wat minder.  

Al je vriendjes en vriendinnetjes ontmoeten is er even niet bij. Niet alle vakken kunnen evenveel 

aandacht krijgen. En ja, we moeten dit nog even volhouden. Deze tijd geeft stress, daar gaat iedereen 

anders mee om. De druk die leerkrachten ervaren is groot. Er zijn weliswaar weinig kinderen op 

school, maar thuisonderwijs met de nodige instructies en meerdere ‘meets’, de noodopvang, het 

onderwijs aan een kwetsbare groep kinderen verzorgen vraagt veel. Dit naast alle niet 

groepsgebonden taken en activiteiten op een school (organisatie, vieringen, extra contact met ouders, 

werkgroepen, ontwikkelteams, professionalisering, rapporten etc.). 

Laten we daar begrip voor hebben en met elkaar ook plezier blijven maken, zoals bij een digitale 

Sterrenshow of een alternatief carnavalsprogramma. Laten we ons realiseren dat iedereen zijn 

uiterste best doet, dat het voor iedereen nieuw is (het zat in geen enkele opleiding).  

Dat je mag vertrouwen op jezelf en de ander.  

Samen komen we zo tot de best denkbare oplossingen. Wij pakken het ‘gewone’ onderwijs weer op,  

zodra het kan en zullen de kinderen optimaal de hulp en aandacht geven die ze dan nodig hebben. 

Doe voorzichtig, blijf gezond en let goed op elkaar.  

 

  



Super Nieuwsflits januari 2021 
En dan nu toch echt de (informatieve) onderwerpen waarvoor de Nieuwsflits is bedoeld! 

Bestuur 
Na jarenlang van grote waarde te zijn geweest, hebben we afscheid genomen van Marianne 

Overgoor als secretaris van ons bestuur. Wij willen haar via deze weg nogmaals danken voor 

haar geweldige inbreng. Gelukkig is Inge van Nimwegen onlangs toegetreden, de vacature 

voor secretaris staat nog wel open. 

Ouderavond(en) 
De algemene ouderavond (inclusief ALV van de ouderraad) hebben we erop zitten. Wel 

vreemd om dit via een Livestream te doen, maar we hebben het idee dat het onder deze 

omstandigheden goed is verlopen. We noemden de mogelijkheid van het beantwoorden van 

veel gestelde vragen in deze Nieuwsflits, maar via de mail en chat kwamen er slecht twee 

vragen binnen, die inmiddels zijn afgehandeld, dus die noodzaak is komen te vervallen. 

Zoals aangekondigd staat de volgende (digitale) ouderavond gepland op donderdag 4 maart 

a.s. Dit is een thema avond (relaties en seksualiteit) o.l.v. de GGD. De week van de 

Lentekriebels is van 15 t/m 19 maart, dan starten wij met alle kinderen en dan bent u goed 

voorbereid op dit toch wel soms lastige onderwerp. 

Meer informatie volgt spoedig, maar we kondigen nu vast aan dat het via een ‘Zoom Meeting’ 

georganiseerd zal worden. Misschien handig om de APP vast te downloaden en/of te 

installeren op de PC als u die nog niet heeft.  

Op verzoek van de GGD: Wilt u vooraf uw deelname per mail aangeven a.u.b. via 

info@jozefachterveld.nl (namen/aantal aanwezige personen aangeven a.u.b.). 

Leerlingenraad 
De inzendtermijn voor de fotowedstrijd voor de website van de leerlingenraad loopt 

noodgedwongen door. Er zijn al leuke inzendingen, maar meer mag altijd! 

Inspectie (thema)onderzoek 
Het alternatieve schoolbezoek (bestudering van documenten en het gesprek met bestuur en 
directie) is positief afgesloten. De inspectie wil binnenkort nog wel een thematisch onderzoek 
bij ons uitvoeren (samen met nog 209 andere scholen). Het is een (informatief)  doorstroom 
onderzoek naar de schoolloopbaan in relatie met Covid-19. Ze zijn erg benieuwd naar onze 
ervaringen, keuzes en adviesprocedure in tijden van de pandemie . 
 

Toetsing en advisering Voortgezet Onderwijs 

Sinds schooljaar 2014-2015 is de eindtoets in groep 8 verplicht. Afgelopen schooljaar is de 
toets vervallen.  
 

Vanwege de lockdown krijgen scholen twee weken langer (tot 15 maart de tijd om hun 
schooladvies vast te stellen). Het ministerie vraagt scholen dit niet generiek in te zetten, maar 
hier alleen gebruik van te maken als dit nodig is. Daarbij is het belangrijk dat PO-scholen 
hierover goed afstemmen met de VO-scholen, waar hun leerlingen naar uitstromen. 
Het ministerie van OCW benadrukt groep 8 leerlingen kansrijk te adviseren. De bedoeling is 
dat de eindtoets in 2021 doorgaat. 
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Er zijn meerdere goedgekeurde eindtoetsen beschikbaar, waar jaarlijks een keuze uit gemaakt 
wordt. Wij kiezen (naar volle tevredenheid) samen met ruim 30% (!) van de basisscholen voor 
de IEP Eindtoets. Wij zien dat steeds meer scholen ook overstappen naar het volledige digitale 
IEP Leerlingvolgsysteem, om zo de leerlingen van groep 3 t/m groep 8 met IEP te volgen. Voor 
komend schooljaar gaan we daar onderzoek naar doen. Op de uitkomst hiervan willen we niet 
vooruitlopen, maar het klinkt ons interessant in de oren. 
 
IEP is inmiddels gestart met de ontwikkeling van een digitale Eindtoets, een logische stap, 
gezien het digitale IEP Leerlingvolgsysteem. Met de komst van een digitale variant vanaf 2023, 
is het mogelijk om leerlingen te laten kiezen tussen een digitale toets óf het papieren 
toetsboekje. Zo kan iedereen werken op de manier die het beste past en daar houden wij 
van! 
 
Vanaf schooljaar 2022-2023 wijzigt de wet rondom eindtoetsing, dit betekent dat: 
- de eindtoetsafname wordt verplaatst naar februari; 

- de eindtoets verder gaat onder de naam ‘doorstroomtoets’. 

Het voorstel voor de wetswijziging moet nog goedgekeurd worden. Het ministerie van 
OCW zal ons informeren zodra het besluit definitief genomen is.  
 

SportXpierence 
Binnen het programma van de SportXperience, is het gelukt om het vertrek van gymmeester 

Rhys op de vrijdag op te vangen. Via SNO kunnen wij (zodra de scholen weer open gaan), 

gebruik maken van de buurtsportcoach Jeffrey van de Bunt. Hij zal i.s.m. één van de  

studenten (Ruben Gundelach) de gymlessen voor groep 3 t/m 8 op de vrijdag gaan verzorgen. 
Nu maar hopen dat de gymlessen weer snel kunnen starten.  

Jeugdgemeenteraad 
Xavi en Casper zijn de vertegenwoordigen van de St. Jozefschool.  

Zet ‘em op jongens! 

Kledinginzameling 
Fijn dat we weer kleding inzamelen om duurzaamheid te stimuleren en ook nog budget te verzamelen 

voor extra mogelijkheden voor school. Het bedrijf “Bag2School” is gespecialiseerd in het hergebruiken 

van gebruikte kleding. Bij het sorteren van de kleding worden de plastic zakken gerecycled.  

Bag2School zamelt goede gebruikte kleding in voor hergebruik: dames-, heren- en kinderkleding, 

schoenen (per paar), handtassen, riemen, beddengoed en knuffels (let op: geen bedrijfskleding, 

uniformen, kussens, dekbedden, vieze, kapotte of natte kleding). 

Op 8 april komt Bag2School weer kleding halen op school. Tegen die tijd ontvangt u van ons een 

bericht, maar ook onze eigen kledingcontainer is alweer enige tijd in ere hersteld. 

Oproep: Stellingkast 
Tijdens deze Lockdown wordt de materialenkast opgeruimd en heringericht. Er is ruimte voor een 

stellingkast van +/- 260 x 140 cm. Misschien heeft u zoiets staan en gebruikt u het niet meer? 

Neem dan contact op met Johanna jvskoa@jozefachterveld.nl. 
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Welkom 
We heten van harte welkom: 

Paulus v.d. Groep, Lukas van Dijen, Thirza Vogelaar, Roos de Jong en Wessel Boon 

We hopen dat ze een fijne tijd mogen beleven op de St. Jozefschool. 

Helaas hebben we ook afscheid genomen van Fajen Baas. 

We wensen haar veel geluk! 

Agenda 

 ????    Heropening scholen 
 Week 5   Verwijsgesprekken groep 8 
 Donderdag 4 februari  Studiedag (wel noodopvang beschikbaar) 
 Donderdag 11 februari Rapporten groep 3 t/m 8* 
 Vrijdagmiddag 12 februari Carnaval (alternatief aanbod) 
 Ma 22 t/m vr 26 februari Voorjaarsvakantie 
 Donderdag 4 maart   Ouderavond GGD (digitaal via Zoom) 

 
*   I.v.m. de lockdown baseren wij ons met de rapporten op het onderwijs tot en met december.  

De Cito- toetsen hebben we nog niet kunnen afnemen, hierdoor ontbreken deze resultaten in het 

rapport. Mocht u het rapport van uw kind nog thuis hebben, het vriendelijke verzoek deze in te 

leveren uiterlijk woensdag 3 februari a.s. 

  



 
 
Januari 

 
Februari 

Lucas van den Hudding (2013) 

Dahiro Waleed Mohamed (2014) 

Puck Tolboom (2014) 

Britt Tijmensen (2013) 

Jochem Boon (2011) 

Nikki van Burgsteden (2009) 

Dylano van den Hengel (2011) 

Lieke van de Beek (2012) 

Thijs Aalten (2010) 

Dana Bokkers (2015) 
Iris Ossendrijver (2010) 
 

 

Thamar Zweistra (2014) 

Laura de Groot (2013) 

Ilse Noorlander (2013) 

Magfira Jemo (2008) 

Isa Huurdeman (2012) 
 

Maart April 

Sanne van Burgsteden (2011) 

Max Davelaar (2011) 

Evi Kok (2010) 

Guus van Leijenhorst (2013) 

Maartje van Leijenhorst (2013) 

Sofie van de Glind (2012) 

Liam Hak (2011) 

Anna van den Hoven (2011) 

Merle van der Ham (2011) 

Ilse van den Hengel (2010) 

Huub van de Wolfshaar (2011) 

Rafe Abbel (2015) 

Evi Houtveen (2011) 

Gonda Zweistra (2012) 

Micha Kooloos (2013) 

Koen Kok (2013) 

Isis Mölder (2011) 

Sander Hazelaar (2009) 

Ties Hazelaar (2009) 

Sem Kooloos (2010) 
 

Sascha Voskuilen (2015) 

Jesper van den Berg (2011) 

Djaylen Wessels (2011) 

Jarno Van den Hoven (2011) 

Lara Vos (2014) 

Feline-Julie van den Berg (2014) 

Bo van den Hudding (2016) 

Saar Kooloos (2011) 

Quinty Houtveen (2013) 

Thijs Boersen (2009) 

Dorus Kooloos (2013) 

Ninke Houtveen (2015) 
 

 

 


