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Inleiding 

Welkom op de St. Jozefschool. Naast de jaarlijkse schoolgids en het bewaarnummer treft u deze katern 
aan, zodat u zich voor de start van uw kind op school alvast kunt inlezen in het reilen en zeilen op 
school. Zo voelt u zich hopelijk zo snel mogelijk thuis op onze school. Voor ons lijkt alles gewoon, maar 
voor nieuwe ouders is echt alles nieuw. Moeten ze nu wel of geen broodje meenemen, wel of geen 
gymschoenen, wat gebeurt er met Kerstmis ……. ? 
 

De St. Jozefschool heeft een website, waarop veel informatie is te vinden; www.jozefachterveld.nl 
Na een periode van wennen, maakt de leerkracht een afspraak met u.  
Dan kunt u al uw vragen stellen en bespreken we hoe het met uw kind gaat. 
 
 
 

Schoolregels 

1. ‘STOP-HOUD-OP’……..  
Als iemand dit zegt, betekent het dat je echt moet stoppen! 

 

2. We houden rekening met andere kinderen, iedereen moet zich op school fijn voelen.  
We sluiten niemand buiten, iedereen is anders, we accepteren dat van elkaar. 

 

3. We doen niemand pijn en blijven van elkaar af. 
 

4. We laten elkaar rustig werken (denk - vanaf groep 3 - aan ’t blokje met ‘rood, groen, vraagteken’, 
stil zijn bij de uitleg en doorwerken als juf/meester niet in de klas is.  
Buiten de klas gebruiken wij de Smileys). 

 

5. We spelen spelletjes eerlijk en sportief en laten andere kinderen hun eigen spel spelen.  
‘Het is maar een spelletje’  

 

6. We zijn voorzichtig met spullen van school en anderen.  
In de school lopen we rustig. 

 

7. We helpen elkaar en staan klaar voor elkaar. 
 

8. We pesten niemand.  

http://www.jozefachterveld.nl/
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Naar groep 1 (en 2)   

Wennen 
Vierjarigen zijn welkom op of na de dag van hun verjaardag (de keuze is aan de ouders).  
Daarvoor spreken we persoonlijk een aantal dagdelen af om ze te laten ‘wennen’. 
 

Dagindeling 
Om 8.20 uur opent de leerkracht van groep 1/2 de deur. Kinderen lopen naar binnen met hun ouders.  
De kinderen hangen hun jas op en de tas met hierin eten/drinken voor het tussendoortje, kan in de 
tassenbak voor de klas gelegd worden.  
 

Blijft uw kind over?  
Wanneer u drinken meegeeft, kan de beker of bidon in het daarvoor bestemde bakje geplaatst worden. 
Deze wordt na aanvang van de lessen in de koelkast gezet. 
 

De kinderen beginnen met een startopdracht of gaan in de kring zitten en u neemt afscheid van uw kind.  
Na de lunchpauze (12.50 uur) zijn de kleuterleerkrachten buiten op het plein aanwezig. Wanneer om 
12.55 uur de bel gaat, gaan de kinderen op een rij staan. Op deze manier kan de leerkracht controleren 
of alle kinderen er zijn. We gaan buitenspelen of naar binnen. 
 

Eten en drinken 
Om ongeveer 10.15 uur is het tijd voor een tussendoortje. De kinderen eten dan wat en hebben iets te 
drinken mee (geen zoete drankjes zoals pakjes yoghurtdrink, suikerrijke frisdrank of Ice Tea).  
Wilt u uw kind een gezond tussendoortje meegeven?  
Bijvoorbeeld een appel, peer, banaan, mandarijn, kiwi, een schaaltje aardbeien, druiven, een bakje met 
snacktomaten, een stuk komkommer, wortel of paprika (in ieder geval geen koek of snoep).  
Variatie is leuk, lekker en goed voor de smaakontwikkeling van uw kind.  
Wat niet opgaat, wordt mee teruggegeven. 
 

Trakteren/verjaardagen 
Wanneer uw kleuter jarig is, graag van tevoren met de juf afspreken op  
welke dag de verjaardag gevierd wordt. We vieren het dan meteen om  
8.30 uur. U ben hierbij van harte welkom (vanaf groep 3 vieren de 
kinderen hun verjaardag alleen met de juf/meester in de klas). 
 

Uw kind krijgt een prachtige feestmuts en er wordt gezongen. Daarna 
mag de jarige de kinderen in de klas trakteren (gezonde traktaties 
hebben onze voorkeur). U kunt hierna afscheid nemen van uw kind. Het 
duurt ongeveer vijftien minuten. Om 10.15 uur mag uw kind met twee 
andere klasgenoten de klassen rond om de juffen en meesters op school te trakteren (ook hier hebben 
gezonde traktaties onze voorkeur). Dit mag wanneer u dit wilt, het hoeft niet.  

 
De verjaardag(en) van de vaste groepsleerkracht(en) wordt op één vaste 
dag in het schooljaar gevierd, de zgn. juffen- en meester dag. 
 

Voor elke groep is een ‘klassenouder’ beschikbaar (dit is een lid van de 
ouderraad). Hij/zij regelt samen met de leerlingen de versiering en een 
klein cadeautje. Hiervoor is een bedrag(je) gereserveerd in de 
ouderbijdrage. Om geen scheve gezichten te krijgen, vragen we u geen 
andere cadeaus voor de juf / meester te kopen.  
Knutselwerkjes worden altijd gewaardeerd. 
 



Startkatern St. Jozefschool  pag. 3 
 
 

  

WC gebruik 
Uitgangspunt op de basisschool is dat uw kind zindelijk is. Mocht dit niet het geval zijn,  
neem dan vooraf contact op met de leerkracht om hierover goede afspraken te maken. 
We maken gebruik van een roze en blauwe WC ketting. De ketting laat zien dat het meisjes- en/of het 
jongenstoilet bezet is, een ander kind moet dan even wachten. 
 

Speelgoedmiddag 
Op vrijdagmiddag is het (meestal) speelgoedmiddag.  
Wanneer uw kind overblijft, kunt u ’s ochtends het speelgoed meegeven.  
’s Middags mag uw kind naar binnen lopen en het speelgoed op zijn/haar stoel leggen.  
Op andere dagen mogen de kinderen geen speelgoed mee naar school nemen.  
 

Gym 
Groep 1/2 heeft een eigen speellokaal ter beschikking, toch maken we incidenteel gebruik   
van de grote gymzaal (om te wennen). In de schoolgids die elk schooljaar verschijnt, ziet u op welke 
dagen er gegymd wordt. Dit kan per schooljaar wisselen. 
 

De kleuters gymmen in hun hemd en onderbroek en dragen gymschoenen.  
Wilt u gymschoenen (met lichte zool) aan uw kind meegeven?  
Deze worden in een gymtas aan de kapstok gehangen. 
 

Graag makkelijke kleding en schoenen aandoen bij uw kind.  
Wij gaan er vanuit dat uw kind zich zelf kan aan- en uitkleden.  
 

Meekijklessen 
In de jaarlijkse schoolgids staan de data van de meekijklessen vermeld.  
U bent dan van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen in de (kleuter)klas van uw kind.  
 

De kinderen laten zien waar ze mee bezig zijn, of de leerkracht laat een dagelijkse routine zien.  
Voor uw kind is het leuk als u komt kijken!  
 

De meekijklessen duren een half uur en zijn alleen bedoeld voor de ouders/verzorgers van onze 
kinderen. Als u geen oppas heeft voor de allerkleinsten, is er een opvangmogelijkheid op school 
georganiseerd. 
 

Zorg voor uw kind 
Om de overgang van thuis, speelleergroep en/of kinderdagverblijf zo makkelijk mogelijk te maken, 
mogen de kinderen maximaal 10 dagdelen wennen. Samen met Klein Duimpje (en als het mogelijk is 
met andere voorschoolse voorzieningen, zoals gastouder of kinderdagverblijf) hebben we nauw overleg 
over de overgang van de peuter naar onze school.  
 

Eenmaal op de St. Jozefschool krijgen we in de eerste 6 weken een beeld van het kind. We verzamelen 
veel informatie (proces van wennen op de basisschool, kennis en vaardigheden, vriendjes maken, vanuit 
ontspanning komen tot ontdekken en ontwikkelen etc.). Onze bevindingen spreken we na deze 
wenperiode door met de ouders. 
 

Het begin van de ontwikkelingslijn is nu gemaakt. Van hieruit gaat uw kind de komende jaren op de  
St. Jozefschool groeien. We werken met leerlijnen en -doelen. De aanwezige kleutermethode is een 
goed instrument om ieder kind te laten ontwikkelen volgens zijn eigen leerlijn.  
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’s Morgens in de kring wordt het dagritme besproken met dagritmekaarten. Zo weten alle kinderen 
wat er die dag gaat gebeuren. Ook besteden we aandacht aan de kalender, de dag/datum e.d. 
Met jonge kinderen werken we vanuit het spel en de spelsfeer. De belangstelling van het kind staat 
centraal. Het zelf ervaren, het plezier van het bezig zijn en het zich al doende eigen maken van de 
leerstof zijn hier bepalend. We werken met het planbord. De kinderen kiezen een werkje en hangen het 
bijbehorende kaartje op het planbord. 
 

Het kind leert omgaan met andere kinderen en de leerkracht (sociale vorming). Tijdens het 
spelen op allerlei manieren krijgt het kind contact met andere kinderen uit de groep en vindt 
taalontwikkeling plaats. De leerkracht zorgt voor een leerrijke taalomgeving, dit tevens ter 
voorbereiding op het leren lezen in groep 3. 

 

De kleuter ontwikkelt opmerkzaamheid, concentratievermogen, 
doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen. In de eerste twee 
groepen wordt door de leerkrachten geobserveerd hoe 
een kleuter zich ontwikkelt n.a.v. geboden leerstof op diverse 
vormingsgebieden.  
BOSOS (ons kleuterobservatiesysteem) wordt gebruikt bij het 
signaleren en proactief handelen.  

 

Veel aandacht wordt besteed aan de beginnende geletterd- en gecijferdheid. Hierbij wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen een groep 1 of groep 2 leerling. De stof wordt zo aangeboden dat ieder 
kind verder komt volgens zijn eigen leerlijn. Om de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid te 
ontwikkelen, wordt van de oudste kleuters verwacht dat ze 2 werkjes per week zelf inplannen en 
aftekenen. Dit zijn de zogenoemde ‘moet’ werkjes. 
 

In overleg met de intern begeleider wordt gekeken of het aanbod in de groep passend is. Daar waar  iets 
anders nodig is, hebben we intern het ondersteuningsteam. Het team bestaat uit een lid van het 
managementteam en de intern begeleider. De kracht van het team is dat de leden van het team samen 
leren en gebruik kunnen maken van elkaars expertise.  
 

Samenwerking ouders/school 

Eén van de kernwaarden van onze school is de samenwerking met de ouders. 
 

 
 

Kinderen brengen de meeste tijd thuis en daarnaast op school door, wat maakt dat opvoeden en 
onderwijzen niet los van elkaar staan. Wij vinden het van groot belang, dat opvoeders en 
onderwijsprofessionals samenwerken.  
 

Het uitgangspunt is dat wanneer er een gelijkwaardige samenwerking ontstaat tussen ouders en school, 
de kans vergroot dat kinderen zich beter ontwikkelen en ontplooien. Goede contacten tussen school, 
ouders en leerlingen werken door in de kwaliteit van de school en komen de leerprestaties én de 
maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen ten goede.  
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Ouders op school 
De St. Jozefschool is een éénpitter met een bestuur dat grotendeels uit ouders bestaat. De MR heeft een 
oudergeleding met diverse bevoegdheden en de ouderraad organiseert het hele schooljaar door een 
groot aantal activiteiten. Het is fijn dat we op veel hulp van alle ouders kunnen rekenen, want zonder 
die hulp zouden veel activiteiten niet door kunnen gaan.  

Hulpbrief 

Het bestuur, het team en de ouderraad organiseren een groot aantal activiteiten. Hierbij is hulp nodig 
van ouders, die zich hiervoor via de hulpbrief kunnen opgeven. Hiermee voorkomen we,  dat steeds 
dezelfde mensen gevraagd worden voor bepaalde activiteiten.  
De hulpbrief wordt bij de start van elk schooljaar verspreid. 

De ouderbijdrage  

De ouderbijdrage is vrijwillig en een school mag een leerling niet weigeren als ouders de ouderbijdrage 
niet of slechts gedeeltelijk kunnen of willen betalen. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor extra 
voorzieningen zoals: sportdag, Sinterklaas, kerstviering, Carnaval, paaspuzzeltocht, schoolreisje/kamp 
etc. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren, en die dus niet door het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden vergoed. Mocht u financiële problemen 
hebben, dan kunt u dit aangeven bij de directie; korting of kwijtschelding is een mogelijkheid. Ouders 
hebben instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van de hoogte van de bijdrage. 
Met de betaling kunt u wachten totdat u een bericht ontvangt met het bedrag en het rekeningnummer.  
 

Rapportage en oudercommunicatie 
 

Wat mag u van ons verwachten: 
 

1. Regelmatige oudercommunicatie via de PARRO app.  
Hiervoor krijgt u van ons een code toegestuurd, graag de app downloaden! 

2. Groep 1  en 2 krijgen aan ’t einde van het schooljaar een voortgangsverslag.  
Vanaf groep 3 twee rapporten: in februari en juni. 

3. Digitaal ouderportaal van ’t leerlingvolgsysteem Parnassys,  
hiervoor krijgt u van ons een aanmeld-mail. 

4. Digitale intekenmogelijkheid bij de gespreksronden via PARRO. 
5. Startgesprekken bij aanvang van ieder schooljaar. 
6. Een tweede ronde oudergesprekken. 
7. Meekijklessen.  
8. Spreekuren. 
9. Super nieuwsflitsen. 
10. Extra gesprekken (op aanvraag van leerkracht of ouder(s)/verzorger(s). 

 

Wij denken hiermee ouders volledig te kunnen informeren, maar ook ouder(s)/verzorger(s) hebben hun 
eigen verantwoordelijkheid hierin. We rekenen er op dat de aangeboden informatie gelezen wordt  
en er geen onnodige vragen ontstaan. 
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Fotogalerie leerkrachten/onderwijsondersteuners 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jos Koot  Patrick de Bruin  Miranda v.d. Geer  Johanna Voorburg 

 

 

 

 

 

 

 
Hetty Loseman  Mirjam Groeneveld  Shanty Opmeer   Evelyn v. Bethlehem 

 

 

 

 

 

 

 
Milou Vissers  Kalinka van Hoeijen  Daphne v.d. Berg  Conny Wijnolts 

 

 

 

 

Ingrid v. Spellen-Spies       
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Organisatiestructuur 

 
Wij werken vanuit de onderstaande organisatiestructuur.  
De directeur wordt ten aanzien van de coördinatie van een aantal taken in de onder- en bovenbouw ondersteund 
door bouwcoördinatoren. 

 

Opleidingsschool 

SKOA is van mening dat studenten een goede praktijkplaats verdienen en geven daarom stagiaires de 
ruimte om het vak leerkracht bij ons te leren. In alle groepen van de St. Jozefschool is het mogelijk dat 
studenten geplaatst worden. Als opleidingsschool kunnen wij de studenten de juiste begeleiding geven. 
 

Wij zien veel voordelen aan het hebben van studenten op school. Leren van en aan 
elkaar is belanrijk in het onderwijs. Dit kan goed als je samenwerkt met studenten 
en de PABO. Daarnaast biedt de hulp van studenten extra handen in de klas. Op 
deze manier kunnen we, samen met de studenten, onze leerlingen nog beter 
begeleiden en blijven wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het 
onderwijs 
 

Samenwerkingsverband De Eem 
Om het ondersteuningsbeleid verantwoord gestalte te kunnen geven werken verschillende basisscholen samen 
met speciale scholen voor het basisonderwijs. De St. Jozefschool is lid van een het samenwerkingsverband De 
Eem. Het afstemmen van de benodigde ondersteuning vraagt voortdurend om ontwikkeling en aanpassing.  
Het  samenwerkingsverband stimuleert en ondersteunt ons, maar ook de ouder(s)/verzorger(s) hierin. 

Voor meer informatie over ons samenwerkingsverband, zie; https://www.swvdeeem.nl/voor-ouders/  
 

Transvita 
Transvita is een regionaal transfercentrum voor onderwijzend personeel, wij zijn hier lid van.  
Het is lastig om leerkrachten te vinden, zeker voor ’t noodzakelijke invalwerk. Transvita neemt diverse 
maatregelen om bij te dragen aan de continuïteit van ons onderwijsproces.  
 

  

https://www.swvdeeem.nl/voor-ouders/
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Inhoudelijke zaken 

Catechese 

De St. Jozefschool is een katholieke school. De katholieke identiteit uit zich onder 
andere door catecheseprojecten. We maken gebruik van de methode ‘Trefwoord’. 
Speciale aandacht krijgen de kerkelijke feesten waarbij wordt samengewerkt met 
parochie en ouders. We proberen elkaars verschillen en meningen te accepteren 
en te respecteren. Daarom zijn ook mensen met een andere overtuiging op onze 
school van harte welkom.  
 

Wilt u meer weten over onze catechese projecten? Kijk dan op: https://www.trefwoord.nl/  

Culturele vorming 

Onze werkgroep cultuur wordt geleid door onze opgeleide ICC’er (interne cultuurcoördinator):  
Johanna, email: jvskoa@jozefachterveld.nl.  
We werken nauw samen met Scholen in de Kunst en DWS. 
 

Met Scholen in de Kunst en DWS wordt jaarlijks een uitdagend programma samengesteld met muziek 
(methode 123Zing!), beeldende kunst, voorstellingen, mediakunst en excursies. 
Dit aanbod wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan het reguliere lesprogramma. 

Leefstijl /pestbeleid 

Kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, het pedagogisch klimaat staat hoog op onze 
agenda. Tijdens Leefstijl wordt aandacht geschonken aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden.  
 

Pesten komt helaas voor. We nemen signalen over pesten serieus, hebben een 
incidentenregistratie, een anti-pestprotocol, een anti-pestcoördinator, een 
vertrouwenspersoon en éénmaal per jaar een interne weerbaarheid training.  
Het pesten is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan 
pakken. Door structureel met Leefstijl te werken aan vaardigheden als 
weerbaarheid, zelfvertrouwen en conflicten oplossen, werken we met een 
preventief programma tegen pesten.  
 

We streven er naar, dat als pesten voorkomt, het als probleem wordt gezien door alle direct betrokken 
partijen: leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en de ouders/ 
verzorgers. Alleen met elkaar lossen we dergelijke problemen op.  

Begaafdenbeleid  

Onze visie is dat ook hoogbegaafde leerlingen recht hebben op goed en passend onderwijs bij hen in de 
buurt. Dat betekent dat wij extra ondersteuning en een specifiek aanbod beschikbaar hebben, 
geïntegreerd binnen het reguliere lesprogramma. Ook hoogbegaafde kinderen moeten zich tenslotte 
staande leren houden binnen de maatschappij.  
 

  

https://www.trefwoord.nl/
mailto:jvskoa@jozefachterveld.nl
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Als school stemmen we het onderwijs af op de behoefte van het kind. Voor signalering van 
hoogbegaafde kinderen gebruiken wij o.a. SIDI3. Dit signaleringsinstrument zetten wij jaarlijks in, om zo 
begaafde en onder presterende kinderen te signaleren. Afhankelijk van de scores, kunnen wij begaafde 
kinderen bieden wat ze nodig hebben. Bij de kleuters werken we met kieskasten. In deze kasten staan 
speel-/leermaterialen die passen bij de leerlijnen van de groep. Wanneer een kind eraan toe is, kan het 
materiaal uit een volgende kast pakken. Het kan zijn dat een kind toe is aan materiaal uit de kast van de 
volgende groep, maar andersom is ook mogelijk. 

Natuur en milieu educatie (NME)  

Van het natuur- en milieucentrum ‘de Groene Belevenis’ nemen wij jaarlijks 
projecten af. We doen vaak een beroep op ouders om te rijden en te 
begeleiden. Er staan per schooljaar drie projecten voor iedere groep op de 
rol. 

Gezonde school 

Op de St. Jozefschool is een  werkgroep ‘Gezonde School’ opgericht. Bewust zijn van gezond leven wordt 
steeds belangrijker. Bewegen is belangrijk in een samenleving waarbij er steeds minder wordt bewogen 
in het dagelijks leven. De school kan een belangrijke bijdrage leveren als het gaat om bewustwording 
van een gezonde leefstijl. 
 

De werkgroep adviseert op welke manier er nog meer aandacht gegeven kan worden aan het thema 
‘gezondheid’ binnen de school. De St. Jozefschool is aangesloten bij het meerjarenprogramma van 
Leusden Fit. Deze organisatie is bijvoorbeeld de initiatiefnemer van activiteiten als de kraanwaterweek, 
Koningsspelen en AFAS Swim Experience. Daarnaast doet de school regelmatig mee aan sportprojecten 
en het project EU Schoolfruit, waarbij de school gratis fruit ontvangt voor alle leerlingen. 

Schatkist kleuters 

Bij de kleuters werken we met de methode Schatkist. Door middel van deze methode zijn we er zeker 
van dat de kleuters alle leerdoelen aangeboden krijgen, via een aantrekkelijke methode, die rekening 
houdt met de behoefte aan spel en fantasie. 
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Feesten en activiteiten op school  

Op de St. Jozefschool kunnen we heel hard werken; maar ook heel goed feesten!  
Hieronder vindt u een aantal van de feesten en activiteiten, die er op school gedurende het schooljaar 
plaatsvinden. Uiteraard krijgt u voordat het feest of de activiteit plaatsvindt uitgebreide informatie.  
Zie: https://www.jozefachterveld.nl/terugkerende-evenementen/  
Hieronder een aantal korte beschrijvingen: 
 

Sterrenshow 
Iedereen is welkom om te komen kijken!  

Je kwaliteiten tonen kan tijdens de Sterrenshow in de gemeenschapsruimte. In de 
maandelijkse show verzorgen groepen en groepjes kinderen een optreden. Voor 
de pauze verzorgt een groep het themaprogramma (de voorbereiding hiervan 
vindt i.s.m. de leerkracht op school plaats). Uit iedere klas mag er eventueel één 
groepje na de pauze meedoen. In de klas wordt gevraagd welke kinderen er mee 
willen doen. We vragen bij u na, of uw kind mee mag doen. Het is de bedoeling dat 
u buiten school om met de kinderen een optreden voorbereidt. Hierbij worden de 
kinderen tevens gestimuleerd bij elkaar te spelen. Aan het einde van het schooljaar 

organiseren wij een finale buiten op het schoolplein (onder voorbehoud van de weersomstandigheden).  
 

Sinterklaasviering  
Ieder jaar op of rond 5 december brengen de Sint en zijn Pieten een bezoek aan 
onze school. Deze datum staat vermeld in de schoolgids. Op deze feestelijke dag 
is er ‘s morgens een ontvangst door alle groepen, buiten op het schoolplein voor 
de Sint en zijn Pieten. Hier kunt u als ouder bij aanwezig zijn. Na een toespraak 
van de Sint gaan alle kinderen weer terug naar hun groep. Daarna is er voor de 
groepen 1 t/m 4 apart de mogelijkheid om de Sint en zijn Pieten in het 
speellokaal te ontmoeten. Hierna worden ook de cadeaus overhandigd. Voor de 
groepen 5 t/m 8 worden er per klas lootjes getrokken en surprises gemaakt. 
Ook bij hen komen de Sint en zijn Pieten langs.  
’s Middags zijn alle kinderen vrij! 
 

Kerstviering  
De kerstviering wordt ieder jaar op de woensdag voor de 
kerstvakantie gehouden. Op deze feestelijke dag komen de 
kinderen rond 17.00 uur op school voor een gezellig 
feestmaal. U kunt uw kind naar zijn/haar lokaal brengen. 
Na het eten gaan de klassen richting de Sint Jozefkerk voor 
de grote kerstviering. Groep 7 houdt hier een kerstmusical, 
waarbij alle klassen een lied zullen uitvoeren. Per kind zijn 
er twee toegangskaarten voor de ouders/verzorgers 
beschikbaar. Tijdens de musical is het niet toegestaan te 
fotograferen en/of filmen. Onze eigen fotograaf is 
aanwezig en zal mooie foto’s van de kinderen maken. Deze 
kunt u later via onze site terugkijken. Na de musical is er 
gelegenheid om na te praten met warme chocolademelk en 
Glühwein! De school start de volgende dag om 10.00 uur 

 

  

https://www.jozefachterveld.nl/terugkerende-evenementen/
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Carnaval 
Natuurlijk wordt er op de St. Jozefschool ook ieder jaar Carnaval 
gevierd! Deze viering wordt doorgaans gehouden op een 
vrijdagmiddag voor het carnavalsweekend. De kinderen mogen ’s 
middags verkleed komen.  
 
Mocht uw kind die dag overblijven dan mag hij/zij ‘s ochtends al 
verkleed komen, of de overblijfouders helpen met verkleden en 
schminken. Er zijn door de hele school leuke activiteiten. Natuurlijk 
brengt Prins Carnaval met de raad van elf een feestelijk bezoek aan 
de school!  
 

Pasen/Witte Donderdag 
Op deze dag houdt de school zich aan een continurooster tot 14.00 uur (alle kinderen blijven tussen de 
middag op school en zijn dan om 14.00 uur uit). Er wordt deze dag een gedeelte van de tijd inhoudelijk 

gewerkt over Pasen. Daarna worden er voor alle groepen spelletjes georganiseerd 
in en rond de school. De gezamenlijke paaslunch in de eigen groepen is altijd een 
hoogtepunt voor de kinderen. Het is de bedoeling dat ieder kind hiervoor wat 
lekkers meeneemt en dat ze dan met elkaar gaan genieten van het meegebrachte 
eten. Om er voor te zorgen dat er verschillende dingen te eten zijn, is er een 
intekenlijst voor de kinderen beschikbaar in de week ervoor. Hierop kunnen ze (of 
voor de kleintjes ‘kunt u’) aangeven wat ze meenemen, zodat een ander hier ook 
rekening mee kan houden. Deze intekenlijsten hangen apart bij elke klas.  

 

Koningsspelen 
De Koningsspelen is een jaarlijks sportief Oranjefeest voor alle kinderen in het 
basisonderwijs in Nederland. Deze wordt gehouden op een vrijdag op het 
sportveldcomplex in Achterveld.  

De St. Jozefschool werkt op deze dag samen met basisschool ’t Startblok 
en de buurtsportcoach. Er worden leuke sportactiviteiten gehouden en er 
wordt een ontbijt verzorgd voor alle groepen. Op deze dag houdt de 
school zich aan een continurooster (alle kinderen blijven tussen de middag 
op school en zijn dan om 14.00 uur uit).  

 

Klompenvierdaagse 
Ieder jaar wordt de Klompenvierdaagse in Achterveld gehouden. Op deze vier 
dagen is het de mogelijkheid om ’s avonds mee te lopen met de 5 of 10 km. De 
wandelingen zullen gaan over (on)verharde paden door het landelijk gebied rond 
Achterveld. Onderweg zijn er rustpauzes waar consumpties worden verstrekt. Aan 
de Klompen-vierdaagse wordt deelgenomen door de beide Achterveldse scholen 
vanaf groep 3. Na het lopen van de vier avonden ontvangen de wandelaars een 
medaille. Op vrijdagavond, de slotavond van de Klompenvierdaagse, is er een 

feestelijk onthaal in Achterveld. Op deze avond mogen de kleuters meedoen met de kaboutertocht.  
De laatste kilometers lopen ze mee en worden zo muzikaal onthaald. 
 

Schoolreisje/schoolkamp 
De groepen 1 t/m 7 gaan jaarlijks afwisselend op schoolreisje of op schoolkamp. 
Voor de kleuters is schoolkamp één dag, voor de overige groepen zit daar een 
overnachting bij. Met het schoolreisje gaan de kinderen een dag naar een 
pretpark. Deze zijn verschillend per groep. Leerlingen van groep 8 doen hier niet aan mee, zij hebben 
aan het einde van hun schoolperiode een eindkamp (drie dagen Kalenberg).  
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Organisatorische zaken 

Lesrooster 

De gewone schooltijden zijn: 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  
08.30 uur - 12.00 uur 
13.00 uur - 15.00 uur  
Woensdag:      
Groep 1 en 2 hele dag vrij 
Overige groepen van 8.30 uur -12.30 uur. 
 

De kleuterdeur gaat om 8.20 uur open zodat de kleuters en hun ouders rustig binnen kunnen komen. 
Ook de andere groepen willen de lestijden effectief gebruiken. Daarom zal de hoofddeur vijf minuten 
voor aanvang van de lessen opengaan, zodat we om 8.30 uur en 13.00 uur meteen kunnen beginnen!  
 

Wilt u de kinderen niet eerder dan tien minuten voordat de les begint op het schoolplein aanwezig laten 
zijn? Dit geldt zeker voor de middag, de overblijfouders hebben al een hele klus aan de vele kinderen die 
aanwezig zijn.  

Schoolplein 

Voor de kleuters is een apart gedeelte beschikbaar.   
Het plein wordt een uur na schooltijd (16.00 uur en woensdag 13.30 uur) afgesloten en is dan niet meer 
toegankelijk. De speeltoestellen worden jaarlijks gekeurd door een onafhankelijke instantie.  
Speeltoestellen in het Bijepark zijn van school. Honden mogen hier niet worden uitgelaten.  

Verkeer (en de fietsen op school) 

Verkeer moet veilig verkeer zijn en blijven!  
Leer uw kind veilig te handelen in het verkeer en geef vooral zelf het goede voorbeeld!  
Tijdens de 'spitstijden' (halen en brengen van de kinderen) is het vaak een drukte van belang. We 
hebben dan op een relatief kleine ruimte te maken met bewoners, bezoekers Heelkom, ouders, opa’s en 
oma’s en vele kinderen. Als u uw kind gaat ophalen, wilt u dan op de speelplaats wachten (bij de 
Panterklim of bij de banken). Dit is veiliger voor u en uw kind(eren) dan op de parkeerplaats. 
 

In overleg met ouders, omwonenden en gemeente is de 'schoolzone' ingesteld (aangegeven met 
borden). Het dringende verzoek binnen de aangegeven schoolzone niet te parkeren (ook niet tijdelijk op 
de weg) als u uw kinderen komt brengen of halen met de auto. Zet 
uw kind daarbuiten af aan de ‘goede’ kant van de Walter van 
Amersfoortstraat, zodat ze niet na het uitstappen nog moeten 
oversteken. De parkeerplaats bij de gymzaal is hiervoor de 
uitgelezen mogelijkheid, een klein stukje wandelen, is overzichtelijk 
en gezond. Geeft u het ook door a.u.b. aan opa's, oma's en andere 
volwassenen, die de kinderen komen brengen of halen?  
 

Een dringend verzoek om de fietsen voorzichtig in de fietsenstalling 
achter de school te plaatsen. Het meenemen van de fiets is op eigen 
risico, SKOA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. diefstal, 
beschadigingen e.d.  
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Kinderen die met de fiets komen, moeten zich aan een aantal regels houden: 
 

 Afstappen bij het hek en niet fietsen op de speelplaats (zeker niet op ’t kleuterplein) 
 Fietsen zorgvuldig en op de aangewezen plek in de stalling zetten 
 Laat de fiets ’s avonds en in het weekend niet staan, anders is het een erg gemakkelijke prooi 

voor dieven 
 

Samen zorgen we voor de veiligheid! 

Voor- tussen- en naschoolse opvang 

Willen ouders gebruik maken van voorschoolse opvang, dan kunnen ze zich aanmelden bij SKA  
(de Grote Reus) of bij de gastoudercentrale van Humanitas. 
 

Kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven. Indien u op vaste dagen gebruik van de 
tussenschoolse opvang, kunt u een abonnement afsluiten. Voor incidenteel gebruik kunt u een (iets 
duurdere) strippenkaart op school kopen (dinsdagochtend 8.30 uur op school). Het overblijven is 
mogelijk dankzij de inzet van een aangestelde coördinator en vrijwilligers. Voor ieder kind dat overblijft 
wordt een bijdrage gevraagd. De gelden komen ten goede aan het overblijven. Snoep tijdens het 
overblijven is niet toegestaan, wij gaan als Gezonde School voor de gezonde lunch.  
Wilt u er voor zorgen dat alle bekers, trommels e.d. voorzien zijn van een naam?  
 

Willen ouders gebruik maken van naschoolse opvang, kunnen zij voor de maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag terecht bij Humanitas. Met hen hebben wij een overeenkomst afgesloten waarbij ze beloven 
dat onze leerlingen met voorrang geplaatst worden. Ze maken gebruik van een externe locatie in een 
straal van 300 meter (locatie naast ‘t Startblok met eigen toiletten en ingang). Onze kinderen worden op 
school opgehaald. Voor de woensdag kan er een beroep worden gedaan op de gastoudercentrale. 
Zie: www.kinderopvanghumanitas.nl  

Speelleergroep Klein Duimpje 

In onze school is speelleergroep Klein Duimpje gevestigd. Deze heeft een eigen ingang aan de 
achterzijde van onze school. Voor de peuters voelt een overgang naar onze school dan ook heel 
vertrouwd. Klein Duimpje heeft met ons afspraken gemaakt om de doorgaande lijn van peuter naar 
kleuter zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wanneer een peuter vier jaar wordt, heeft hij al veel 
geleerd in de speelleergroep en is klaar voor de basisschool.  

Kledinginzameling 

In samenwerking met ‘Back2school’ zamelen wij ongeveer vier keer per jaar oude kleding in.  
Met deze opbrengsten sparen we gezamenlijk voor een bepaald project. 
 

Luizenbestrijding  
Hiervoor bestaat de ‘luizencommissie’ (met specifieke coördinator; contactgegevens zie jaarlijkse 
schoolgids). De reguliere controles zijn per groep gepland in de eerste week na de vakanties. 
Wilt u op dagen dat controles zijn gepland, zorgen dat de kinderen geen gel in ’t haar hebben.  
Lang haar dan graag in één staart.  

Lucasparochie (locatie Sint Jozefkerk te Achterveld)  

Tussen school en parochie bestaat een goede band.  
Periodiek vindt er overleg plaats tussen het pastorale team, de 
parochieraad (achterveld@stlucas.nu), de directie en het 
schoolbestuur. Antoinette Bottenberg is onze schoolpastor; 
antoinette.bottenberg@gmail.com 

http://www.kinderopvanghumanitas.nl/
mailto:antoinette.bottenberg@gmail.com


Startkatern St. Jozefschool  pag. 14 
 
 

  

Schoolfotograaf 

Jaarlijks worden er groeps- en portretfoto’s gemaakt. 
Afname is geheel op vrijwillige basis. 

Schoolschoonmaak 

Per jaar organiseert de ouderraad een aantal keren de extra 
schoolschoonmaak. Per avond worden er ouders ingedeeld die van 
19.00 tot 20.30 uur komen schoonmaken. Hiervan wordt een lijst 
gemaakt, zodat u kunt zien wanneer u bent ingedeeld.  
 

De avonden dat de ouders komen is bedoeld voor extra schoonmaak, 
wat zeker niet overbodig is. We vinden het allemaal belangrijk dat 
onze kinderen op een schone school kunnen zitten. We willen hierbij 
benadrukken dat het geen zware klussen zijn. Het is vooral gezellig. 
We praten gezellig bij en drinken naderhand een kopje koffie. Het 
dringende verzoek aanwezig te zijn op de ingedeelde dagen! 

Extra verlof 

Door de wetgever is de leerplicht in ons land vanaf 5 jaar vastgesteld. Wegblijven van school mag nooit 
zonder gegronde reden! Alleen in bijzondere gevallen kunt u toestemming vragen om te verzuimen; een 
standaardformulier hiervoor kunt u op de site van school vinden;  
https://www.jozefachterveld.nl/vragen-of-problemen/  

GGD voor kinderen in het basisonderwijs 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Midden-Nederland werkt preventief aan een gezonde groei 
en ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar. De GGD onderzoekt alle kinderen op 
verschillende leeftijden om zodoende mogelijke problemen in het opgroeien tijdig op te sporen. Aan 
elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een 
jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ. 
 

U krijgt als ouder van ons bericht als uw kind aan de beurt is voor een onderzoek.  
De standaard preventieve onderzoeken vinden plaats op school.  
In principe is het eerste onderzoek in groep 2 van het basisonderwijs, daarna in groep 7.  

Therapie onder schooltijd 

Voor therapie onder schooltijd zijn er wettelijke eisen aanwezig 
(vergelijkbaar met verzuim). Wij verzoeken ouders zo min mogelijk 
onderwijstijd verloren te laten gaan. Voor een aantal leerlingen is therapie 
na schooltijd prima te doen, maar voor een aantal leerlingen is het 
bijvoorbeeld qua inspanning juist beter om wel onder schooltijd te gaan. Als 
de noodzaak daar is, gaan we in goed onderling overleg met elkaar kijken 
wat haalbaar is.  

Het formulier om therapie onder schooltijd aan te vragen kunt u op onze site terugvinden;  
https://www.jozefachterveld.nl/vragen-of-problemen/  
  

https://www.jozefachterveld.nl/vragen-of-problemen/
https://www.jozefachterveld.nl/vragen-of-problemen/


Startkatern St. Jozefschool  pag. 15 
 
 

  

Verzekeringen 

Het schoolbestuur heeft voor haar rekening een zgn. schoolpakket verzekering afgesloten. Belangrijk 
hierbij is: De aansprakelijkheidsverzekering keert alleen uit als er sprake is van nalatig handelen van de 
school. De ongevallenverzekering dekt alleen ‘zaken aan het lichaam’ (tanden e.d. eigen risico). 
 

Vindt u de dekking van deze verzekering niet genoeg en wilt u bijvoorbeeld de eigendommen (denk aan 
kleding, fietsen, brillen, dure jassen etc.), of gevolgen van ongelukken bijverzekeren, dan heeft u de 
mogelijkheid voor een gering bedrag een extra ongevallen- en/of eigendommenverzekering af te sluiten. 
De school kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 
 

Afsluiting 

Zo heeft u veel informatie gekregen. 
Misschien wilt u toch nog iets weten of aan ons kwijt. 
Bespreek het gerust rechtstreeks met de leerkracht. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
   Maandag = Geel 
   Dinsdag =  Rood 
   Woensdag = Rose 
   Donderdag  = Paars 
   Vrijdag  = Blauw 

 
 

 


