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Beste ouder(s)/verzorger(s),

‘Ieder kind laten stralen’ is waar wij als team voor staan en waar wij ook dit schooljaar weer voor gaan! 

Vanaf dit schooljaar ben ik de directeur van de St. Jozefschool. De afgelopen jaren ben ik stapsgewijs in deze rol
gegroeid; van leerkracht en bouwcoördinator, naar adjunct - directeur, naar twee hoofdige schoolleiding en nu
directeur. Dit proces heeft mij de ruimte gegeven om de organisatie steeds beter te leren kennen en het vak in
mijn vingers te krijgen. Ik ben blij met de mogelijkheden die Jos, het bestuur en het team mij gegeven hebben.

Voor u ligt de schoolkalender van de St. Jozefschool voor het schooljaar 2022-2023. De schoolkalender is een
onderdeel van de schoolgids. Samen geven deze documenten een volledig beeld over de St. Jozefschool, waar
deze voor staat en hoe ze dat in praktijk brengt. De schoolkalender is vooral praktisch van aard en bevat niet
alleen een overzicht van alle vrije dagen en andere belangrijke activiteiten, maar heeft ook een informatief
karakter. Zo kunt u in de kalender ook algemene schoolinformatie vinden.

U kunt op de kalender bijhouden wat er staat te gebeuren, zodat u niet voor verrassingen komt te
staan. Als we echter iets in de afgelopen schooljaren hebben geleerd is dat de kalender een leidraad
is. Het kan altijd voorkomen dat we onverhoopt iets moeten annuleren of juist iets toevoegen aan de
kalender. Bij aanpassingen wordt u via de nieuwsflits of de Parro app geïnformeerd. 

De schoolgids kunt u downloaden van onze website (www.jozefachterveld.nl) of u kunt een exemplaar
opvragen bij de leerkracht. Aangezien de schoolgids ook een vernieuwd jasje krijgt, zal deze pas in het
najaar beschikbaar zijn. We raden u aan zowel de schoolgids als deze kalender door te lezen. 

We hopen dat u de schoolkalender met plezier gaat gebruiken en dat hij een mooi plekje in huis krijgt.

Wij gaan er in 2022-2023 weer een prachtig schooljaar van maken en wensen alle kinderen, ouders,
verzorgers en teamleden vanaf deze plek een prettig en leerzaam schooljaar toe! 

Graag tot ziens op de St. Jozefschool! 

Miranda van de Geer
Directeur 

St. Jozefschool Walter van Amersfoortstraat 38
3791 AR Achterveld0342 - 451956

directieskoa@jozefachterveld.nl 
www.jozefachterveld.nl

Voorwoord
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ma 1  Zomervakantie 

di 2  Zomervakantie 

wo 3  Zomervakantie 

do 4  Zomervakantie 

vr 5  Zomervakantie 

za 6  

zo 7  

ma 8  Zomervakantie 

di 9  Zomervakantie 

wo 10  Zomervakantie 

do 11  Zomervakantie 

vr 12  Zomervakantie 

za 13  

zo 14  

ma 15  Zomervakantie 

di 16  Zomervakantie 

wo 17  Zomervakantie 

do 18  Zomervakantie 

vr 19  Zomervakantie 

za 20  

zo 21  

ma 22  
1e Schooldag
8.30 uur De koffie staat voor u klaar! 

di 23  

wo 24  

do 25  

vr 26  

za 27  

zo 28  

ma 29  

di 30  

wo 31  

   

Augustus 2022
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do 1  

vr 2  

za 3  

zo 4  

ma 5  

di 6  

wo 7  

do 8  

vr 9  

za 10  

zo 11  

ma 12  Startgesprekken gr 1 t/m 8

di 13  Startgesprekken gr 1 t/m 8

wo 14  
Gr 1/2 vrij
Startgesprekken gr 1 t/m 8
Start Jantje Beton gr 6/7

do 15  Startgesprekken gr 1 t/m 8

vr 16  Startgesprekken gr 1 t/m 8

za 17  

zo 18  

ma 19  

di 20  8.30 Inloopmoment directie

wo 21  

do 22  Schoolfotograaf

vr 23  

za 24  

zo 25  

ma 26  

di 27  

wo 28  Start Kinderpostzegels (gr 8)

do 29  

vr 30  

   

September 2022



Groepsleerkrachten

Groep 1/2 Hetty (ma, di, wo en do)
Milou (vr)

hlskoa@jozefachterveld.nl 
muskoa@jozefachterveld.nl 

Groep 3/4 Milou (ma en di)
Kalinka (wo, do en vr) 

muskoa@jozefachterveld.nl
khskoa@jozefachterveld.nl

Groep 4/5 Shanty (ma, di, do en vr)
Mirjam (wo)

soskoa@jozefachterveld.nl
mgskoa@jozefachterveld.nl 

Groep 6/7 Patrick (ma, di, wo en vr)
Evelyn (do)

pbskoa@jozefachterveld.nl
ebskoa@jozefachterveld.nl

Groep 8 Daphne (ma, di en vr)
Conny (wo en do)

dbskoa@jozefachterveld.nl
connyskoa@jozefachterveld.nl

Ondersteunend 

Directeur Miranda  (ma, di, do en vr) directieskoa@jozefachterveld.nl

Ondersteuning directie Patrick (donderdagmorgen)
Jos (1 dag flexibel in de week)

pbskoa@jozefachterveld.nl
jkskoa@jozefachterveld.nl

Intern begeleider Mirjam (di en do) iotskoa@jozefachterveld.nl

Onderwijsassistenten

 

Ingrid (ma, di, do en vr ochtend)
Suzanne (ma, vr)

isskoa@jozefachterveld.nl
stolskoa@jozefachterveld.nl

Ondersteuning Evelyn
Conny

ebskoa@jozefachterveld.nl
connyskoa@jozefachterveld.nl

Administratie Johanna (ma, di en do) jvskoa@jozefachterveld.nl

Wie werken er op onze school? 
Onze school heeft ongeveer 115 leerlingen. Zij zijn verdeeld over vijf groepen. De groepen en
individuele kinderen worden extra ondersteund door onze onderwijsassistenten Ingrid en Suzanne
en door leerkrachten Evelyn en Conny.

Het team

Scholing 
Onze medewerkers helpen leerlingen om hun talenten te ontwikkelen. Om ieder
kind te laten stralen! Dat vraagt veel van ze. Wil je een ander laten groeien, dan
moet je zelf ook openstaan voor groei en ontwikkeling. Daarom bieden we onze
medewerkers ruimte voor scholing en deskundigheidsbevordering. Zo blijven ze
scherp en goed op de hoogte van alle ontwikkelingen op maatschappelijk,
pedagogisch en onderwijskundig gebied. Dit komt weer ten goede aan de
leerlingen. Medewerkers volgen trainingen met het hele team, een deel van het
team of individueel. De studiedagen voor het hele team zijn te vinden op deze
schoolkalender. De kinderen zijn die dagen vrij. 
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za 1  

zo 2  

ma 3  8.30 uur Meekijkles groep 1 t/m 5 

di 4  

wo 5  
8.30 uur Meekijkles gr 6- 8 
Groep 1/2 vrij
Start Kinderboekenweek 

do 6  

vr 7  

za 8  

zo 9  

ma 10  

di 11  

wo 12  Studiedag

do 13  

vr 14  

za 15  

zo 16  

ma 17  Algemene ouderavond 

di 18  

wo 19  

do 20  

vr 21  
Bag2school kledinginzameling 
Sterrenshow gr 8

za 22  

zo 23  

ma 24  Herfstvakantie

di 25  Herfstvakantie

wo 26  Herfstvakantie

do 27  Herfstvakantie

vr 28  Herfstvakantie 

za 29  

zo 30  

ma 31  Spreekuur gr 1 t/m 7

   

Oktober 2022



Luizencontrole 
Na iedere vakantie worden kinderen gecontroleerd op
hoofdluis. Mocht er hoofdluis geconstateerd worden bij uw
kind, dan neemt de coördinator, Daniëlle Sinnige, contact met
u op. Mocht u zelf hoofdluis constateren bij uw kind, dan kunt u
dit doorgeven via: luisinjehaar@jozefachterveld.nl 

Kijk voor meer informatie op de website www.jozefachterveld.nl -
extra info- daar kunt u alles vinden over luizen, neten en de
behandeling daarvan. 

Wat heeft iedere leerling nodig?
Van school krijgen alle kinderen een schrijfpotlood, gum en
kleurpotloden. Linialen, rekenmachines, scharen en lijm zijn
beschikbaar in de klas. Daarnaast ontvangen ze in groep 4
eenmalig een vulpen. 

Alle kinderen vanaf groep 3 mogen op de eerste schooldag
één eigen etui meenemen met schrijfmateriaal (gelpennen,
viltstiften, balpennen, puntenslijper) voor het maken van
werkbladen, werkstukken en presentaties. 

Omdat we met Chromebooks werken hebben de kinderen
ook een koptelefoon of oortjes nodig. Daarnaast hebben de
kinderen van groep 3 ook een 23 rings multomap nodig. 

Voor de gym dragen alle kinderen gymschoenen (let op; geen
zwarte zolen). Vanaf groep 3 hebben de kinderen ook
gymkleding nodig.

Lestijden 
De St. Jozefschool werkt met een 'vijf gelijke dagen' model: De
lestijden zijn alle dagen gelijk. de kinderen van groep 1 t/m 8 gaan
van 8.30 tot 14.15 uur naar school. Alle kinderen lunchen op
school, in hun eigen klas o.l.v. een overblijfmedewerker. 

De deur bij de kleuters gaat om 8.20 uur open, zodat de kleuters
rustig binnen kunnen komen. De deur van de hoofdingang gaat
om 8.25 uur open, zodat we om 8.30 uur kunnen starten met de
les. Wilt u uw kind(eren) niet eerder dan 8.20 uur op het
schoolplein aanwezig laten zijn? 

Verkeer rond de school
Met name 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
aan de Heelkom en ouders/verzorgers/kinderen van onze
school. Op de Walter van Amersfoortstraat zijn daarom zijn twee
(opvallende) borden geplaatst waartussen de 'schoolzone' ligt.
Borden 'doen' natuurlijk niets, als mensen hun (parkeer)gedrag
niet aanpassen. Daarom het 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. 

Bewegingsonderwijs 
Wekelijks plannen wij 2 gymlessen of plaatsvervangende
activiteiten (denk aan bijvoorbeeld zwemmen) in van
ongeveer 60 minuten. Deze gymlessen worden op
dinsdag verzorgd door de sportXperience. Op vrijdag
krijgen de leerlingen gymles van hun eigen meester of juf. 

Sieraden en veiligheid 
Om de gymles zo veilig mogelijk te laten verlopen, worden er geen
sieraden (armbanden, kettingen, horloges, oorringetjes, etc.)
gedragen.  Het advies aan ouders/verzorgers is om geen sieraden
te laten dragen op de dagen dat er gym is. Zo kunnen ze ook niet
wegraken. De sieraden die nog om zijn kunnen in de ‘bak’ in de
gymzaal worden gelegd. De school is niet verantwoordelijk in geval
van stuk gaan, verlies of diefstal van spullen.

Praktische Informatie
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di 1  Spreekuur gr 1 t/m 7

wo 2  Spreekuur gr 1 t/m 7

do 3  Spreekuur gr 1 t/m 7

vr 4  

za 5  

zo 6  

ma 7  Schoolschoonmaak 

di 8  Schoolschoonmaak

wo 9  Groep 1/2 vrij

do 10  8.30 Inloopmoment directie

vr 11  Sint Maarten

za 12  

zo 13  

ma 14  

di 15  

wo 16  

do 17  

vr 18  

za 19  

zo 20  

ma 21  

di 22  

wo 23  

do 24  Studiedag

vr 25  Sterrenshow groep 1/2

za 26  

zo 27  

ma 28  

di 29  

wo 30  

   

November 2022



Gezonde school 
Onze school heeft het vignet Voeding van de  Gezonde
School. Met dit kwaliteitskeurmerk laten wij zien dat
onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn
opgesteld door externe deskundigen. 

De primaire verantwoordelijkheid voor een gezonde
leefstijl ligt bij ouders/ verzorgers. Wij willen daar als
school een stimulerende en inspirerende bijdrage aan
leveren op veel verschillende manieren, met als doel de
kinderen te leren bewuste keuzes te maken. 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor
het themacertificaat ‘relaties en seksualiteit’. In de derde
week van maart, ‘De week van de lentekriebels’, wordt in
iedere groep een aantal lessen gegeven over gevoelens
die mensen voor elkaar kunnen hebben.

Eten op school
Tijdens de pauzes stimuleren wij een gezond tussendoortje
(bij voorkeur geen pakjes drinken e.d.). We stimuleren het
drinken van water, dit mag dan ook de gehele dag. Daarnaast
nemen de kinderen fruit en/of groente mee, eventueel
aangevuld met een gezond tussendoortje (rijstwafel, ei,
cracker, nootjes etc.). Voor de gezonde lunchtrommel
verwijzen wij u naar de adviezen en richtlijnen van het
Voedingscentrum: www.voedingscentrum.nl 

Traktatiebeleid
We leggen bij verjaardagen de nadruk op het feest en niet
op de traktatie. We zetten de jarige job of jet op deze
speciale dag in het zonnetje: daar gaat het om! Het motto
is daarbij: één is genoeg en klein is oké! Ook de
leerkrachten denken om hun gezondheid en delen graag
mee met de gezonde traktaties.

Praktische Informatie
Schoolverzekering
Via Verus is een verzekeringspakket ontwikkeld voor
de school. In het pakket is een verzekering afgesloten
voor ongevallen tijdens de schooluren, activiteiten in
schoolverband en het rechtstreeks gaan naar en
komen van school. 

Er zijn echter voor u aan het verblijf van uw kind op school
nog andere risico’s verbonden. Eén van de risico’s is de
mogelijkheid van materiële schade aan kleding en andere
eigendommen van uw kind. De school kan hiervoor NIET
aansprakelijk worden gesteld, maar wij kunnen u een
passende verzekering aanbieden.

U kunt hiervoor zelf een eigendommen verzekering
afsluiten. In de schoolgids vindt u hier meer informatie over. 

Mobiele telefoons
Indien een leerling zijn/haar mobiele telefoon mee
naar school neemt, wordt deze aan het begin van de
dag bij de leerkracht ingeleverd. Aan het einde van de
dag kan de telefoon weer bij de leerkracht opgehaald
worden. Tijdens schooltijd mogen de kinderen geen
gebruik maken van hun mobiele telefoon. Een
mobiele telefoon die niet is ingeleverd en wel wordt
gezien of gehoord tijdens de les of in de pauzes,
wordt door de leerkracht ingenomen. 

Deze afspraak geldt ook voor MP3-spelers, I-Pods,
Nintendo DS enz. De school stelt zich niet aansprakelijk
voor eventuele schade en/ of verlies.
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do 1

vr 2

za 3

zo 4

ma 5 Sinterklaas, kinderen om 12.00 uur vrij

di 6

wo 7

do 8

vr 9

za 10

zo 11

ma 12 8.30 Inloopmoment directie

di 13

wo 14 Groep 1/2 vrij

do 15 Bag2school kledinginzameling

vr 16

za 17

zo 18

ma 19

di 20

wo 21 Kerstviering ('s avonds)

do 22

vr 23 Start kerstvakantie 12.00 uur 

za 24

zo 25 1e Kerstdag 

ma 26 Kerstvakantie, 2e Kerstdag 

di 27 Kerstvakantie 

wo 28 Kerstvakantie 

do 29 Kerstvakantie 

vr 30 Kerstvakantie 

za 31

  

December 2022



Ziekmelden 
Wanneer uw kind ziek is, kunt u uw kind ziekmelden in Parro.
Op het startscherm, ziet u onder het kopje ‘Acties’, ‘Absenties
melden’ staan. Wanneer u hier op klikt kunt u uw kind ziek of
afwezig melden. De ziekmelding komt dan automatisch in ons
systeem te staan. 

Verlofaanvragen
In Nederland zijn kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig. Wegblijven
van school mag nooit zonder gegronde reden. 

Alleen in bijzondere gevallen kunt u schriftelijk toestemming
vragen om te verzuimen. Een standaardformulier hiervoor vindt
u op de website (ouders - vragen of problemen). In de
schoolgids vindt u hier meer informatie over. 

Leerlingenraad
Om burgerschap in de praktijk te oefenen hebben wij op de
St. Jozefschool een leerlingenraad. Deze leerlingenraad komt
een aantal keer per schooljaar bij elkaar voor advies of over
zaken die de kinderen zelf inbrengen. In deze leerlingenraad
zitten leerlingen uit groep 3 t/m 8.  

Praktische Informatie

Therapie onder schooltijd 
Een aantal van onze leerlingen heeft hulp bij RT, logopedie,
fysiotherapie e.d. onder schooltijd.

Het is niet aan de ouders om te bepalen of het kind tijdens
schooltijd aan vervangende activiteiten mag deelnemen. Dit
moet plaatsvinden in overleg met het IOT van de school en is
gebonden aan wet- en regelgeving.

Wij verzoeken ouders zo min mogelijk onderwijstijd verloren
te laten gaan. Als de noodzaak daar is, kunt u toestemming
vragen om te verzuimen; een standaardformulier hiervoor
vindt u op onze website (ouders - vragen of problemen).

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden
bij de leerplichtambtenaar.

Contactgegevens leerplicht ambtenaar: 
Antoinette Smits. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
via 033 4961576 of 14 033. Email: a.smits@leusden.nl

Diny van der Tuin. Bereikbaar van maandag t/m donderdag
via 033 4691523 of 14 033. Email: d.vanderTuin@leusden.nl

Dit schooljaar zi jn de klassenvertegenwoordigers:
v. l .n.r .  Wout (gr3) ,  Anthony (gr4) ,  Lotte (gr5) ,  Zoë (gr6) ,  Rik (gr7) en Isis (gr8)
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zo 1  Nieuwsjaarsdag

ma 2  Kerstvakantie 

Di 3  Kerstvakantie

wo 4  Kerstvakantie

do 5  Kerstvakantie

vr 6  Kerstvakantie

za 7  

zo 8  

ma 9  

di 10  

wo 11  

do 12  

vr 13  

za 14  

zo 15  

ma 16  

di 17  

wo 18  

do 19  

vr 20  Studiedag

za 21  

zo 22  

ma 23  

di 24  

wo 25  
Groep 1/2 vrij 
Start Voorleesdagen en Poëzieweek

do 26  

vr 27  8.30 Inloopmoment directie

za 28  

zo 29  

ma 30  Verwijsgesprekken gr 8

di 31  Verwijsgesprekken gr 8

   

Januari 2023



In de schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender
Op de website van de school
In de (digitale) nieuwsbrief
In de Parro app
Op social media van de school

Social Media
Op het aanmeldingsformulier heeft u aangegeven of u
wel of geen toestemming geeft voor het gebruik van
foto’s en video’s van uw kind: 

Mocht u van gedachten veranderen dan kunt u de
toestemming ten allen tijde aanpassen. U kunt de
toestemming intrekken of juist verlenen. Dit doet u gemakkelijk
via de Parro app onder het kopje 'Privacy voorkeuren'. 

Heeft u foto- of videomateriaal van kinderen op school en
wilt u dit via social media (zoals Facebook of Twitter)
verspreiden? Doe dit altijd in overleg en met toestemming
van school en de desbetreffende ouder(s)/ verzorger(s).

Klacht? Vertel het ons! 
Wij willen natuurlijk niets liever dan dat uw kind met veel
plezier naar school gaat. En dat u als ouder uw kind met een
goed gevoel naar school laat gaan. Toch kan het gebeuren
dat u ergens niet tevreden over bent. Dan horen wij dat
graag, zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. Laat
het de leerkracht weten of bespreek het met de directeur of
de intern begeleider. Komt u er dan nog niet uit? Dan
hebben wij twee vertrouwenspersonen die met u kunnen
meedenken. Op www.jozefachterveld.nl staat daarnaast
uitgebreide informatie over onze klachtenregeling.

Contactgegevens vertrouwenspersonen: 
John en Corry van Unen 
E-mail: unenpol@gmail.com
06 - 18601547 (John) en 06 - 10146351 (Corry).

Vrijwillige ouderbijdrage
Van de vrijwillige ouderbijdrage worden extra
activiteiten georganiseerd. Denk hierbij aan
Sinterklaas, Kerst, Carnaval, het schoolreisje en Pasen.
De ouderbijdrage is vrijwillig en een school mag een
leerling niet weigeren als ouders de ouderbijdrage
niet of slechts gedeeltelijk kunnen of willen betalen. 

Voor 2021-2022 was het bedrag voor groep 1 t/m 7:
€ 40,- en voor groep 8: € 14,- (voor hen komt er nog
een bedrag voor het eindkamp bij). 

Tijdens de algemene ledenvergadering aan het begin
van het jaar, wordt de ouderbijdrage voor het nieuwe
schooljaar vastgesteld en goedgekeurd door de
aanwezige ouders.

De vrijwillige ouderbijdrage hoeft u niet over te maken. In
de loop van het schooljaar ontvangt u van ons via de Parro-
app een betaallink van schoolkassa. Schoolkassa is
gekoppeld aan het schooladministratiesysteem Parnassys.
Via deze betaallink kunt u eenvoudig betalen.

Vrijwillige pauzebijdrage
Jaarlijks vragen wij ouders een vrijwillige pauzebijdrage te
doen. Deze vrijwillige pauzebijdrage is € 20 per kind. Van
dit geld worden spelmaterialen gekocht voor tijdens de
lunchpauze, zowel binnen- als buitenspelmateriaal. 

De vrijwillige pauzebijdrage hoeft u ook niet over te
maken. In de loop van het schooljaar ontvangt u van ons
via de Parro-app een betaallink van schoolkassa.

Praktische Informatie
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wo 1  Verwijsgesprekken gr 8

do 2  Verwijsgesprekken gr 8

vr 3  Sterrenshow groep 3/4

za 4  

zo 5  

ma 6  Studiedag

di 7  

wo 8  

do 9  Rapporten groep 3 t/m 8

vr 10  

za 11  

zo 12  

ma 13  

di 14  

wo 15  Groep 1/2 vrij

do 16  

vr 17  Carnavalsmiddag 

za 18  

zo 19  

ma 20  8.30 Inloopmoment directie

di 21  

wo 22  Aswoensdag 

do 23  

vr 24  

za 25  

zo 26  

ma 27  Voorjaarsvakantie

di 28  Voorjaarsvakantie 

   

Februari 2023



Onderwijs met zorg voor ieder kind
De St. Jozefschool biedt passend onderwijs voor ieder kind,
zodat wij het beste uit hem of haar halen. Wij streven ernaar dat
ieder kind krijgt wat het nodig heeft. Met ons
leerlingvolgsysteem hebben we de ontwikkeling van uw kind op
elk moment goed in beeld. Elke leerkracht houdt goed in de
gaten of er leerlingen zijn die meer aandacht nodig hebben.
Samen met de intern begeleider en ouder(s)/ verzorger(s)
bespreekt de leerkracht wat er nodig is voor uw kind.

Intern Ondersteuningsteam (IOT)
Omdat het bieden van Passend Onderwijs steeds belangrijker
is geworden, hebben wij gekozen om te werken met een
intern ondersteuningsteam (IOT). Op deze manier wordt de
ondersteuning breed gedragen. 

Het IOT bestaat uit de intern begeleider; Mirjam. Zij wordt
ondersteund door een aantal specialisten binnen de school.
Momenteel werken wij met de volgende specialisten:
pedagogisch (Milou), klassenmanagement (Daphne), meer- en
hoogbegaafdheid (Kalinka), rekenen (Shanty) en taal/ lezen
(Evelyn). De kracht is dat leden van het team gebruik maken van
elkaars expertise. We bekijken zorgvuldig met elkaar wat er nodig
is voor het kind, de school en hoe we het intern organiseren.

Om Passend Onderwijs vorm te geven, werken wij samen met
(samenwerkingsverband) SWV De Eem. Vanuit SWV De Eem
ontvangen wij jaarlijks een schoolarrangement. Van dit
arrangementsgeld kunnen we zelf de ondersteuning voor de
kinderen organiseren en daar waar nodig expertise inhuren.
Elke 6 weken heeft het IOT en de directie overleg met de
onderwijsondersteuner om te overleggen over wat er nodig is
om Passend Onderwijs op de St. Jozefschool vorm te geven. 

Sfeer, gedragsregels en aanpak pesten
Je veilig en prettig voelen; dat is voor ieder kind belangrijk.
Leerlingen, leerkrachten en ouders/ verzorgers zijn samen
verantwoordelijk voor een veilige schoolomgeving. Op de
St. Jozefschool zijn er heldere gedragsregels en een
pestprotocol. Zo is voor iedereen duidelijk hoe wij graag
met elkaar omgaan op school, in de groep en op het plein.

In alle groepen wordt aandacht besteed aan hoe we met
elkaar omgaan. De eerste weken besteden we veel
aandacht aan de sfeer binnen de groepen. We willen graag
dat elke groep een veilige, gezellige groep is voor de
kinderen. We doen veel kennismakingsspelletjes en maken
afspraken over hoe we het samen willen hebben in de
groep. We noemen dit de "gouden weken".

Na de Kerstvakantie zijn de "zilveren weken", in deze
weken staat het groepsproces wederom centraal. In deze
weken blikt de groep terug en kijkt vooruit. Deze weken
staan in het teken van meer doen van wat werkt en dat
wat niet werkt anders te doen of achterwege te laten. Dit
gebeurt weer door het spelen van diverse spelletjes. 

Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat een
kind zich niet prettig voelt in de groep. De leerkracht van
uw kind kan dan contact opnemen met onze anti
pestcoördinator Milou. Samen gaan zij met uw kind kijken
op welke wijze ze dit kunnen oplossen. 

Milou maakt aan het begin van het schooljaar een rondje
langs de klassen om de kinderen kenbaar te maken dat zij
bij haar terecht kunnen.

Ondersteuning voor leerlingen
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wo 1  Voorjaarsvakantie

do 2  Voorjaarsvakantie

vr 3  Voorjaarsvakantie 

za 4  

zo 5  

ma 6  Start Vastenactie 

di 7  

wo 8  

do 9  

vr 10  

za 11  

zo 12  

ma 13  

di 14  

wo 15  Groep 1/2 vrij

do 16  

vr 17  

za 18  

zo 19  

ma 20  

di 21  

wo 22  

do 23  

vr 24  8.30 Inloopmoment directie

za 25  

zo 26  

ma 27  Schoolschoonmaak

di 28  
Schoolschoonmaak
Bag2school kledinginzameling

wo 29  8.30 uur Meekijkles groep 1 t/m 5

do 30  8.30 uur Meekijkles groep 6 t/m 8

vr 31  

   

 Maart 2023



Lariks
Vragen of zorgen over uw kind(eren)?
U bent van harte welkom bij het inloopspreekuur van Lariks op
school. Of het nu gaat om concentratieproblemen, moeite met
vrienden maken, stress en spanning thuis, geen geld voor sport
en activiteiten of om onverklaarbare achterblijvende
schoolresultaten. Loop gewoon even langs bij de consulent van
Lariks. De consulenten zijn gespecialiseerd in opvoedingsvragen
en de begeleiding van kinderen (en gezinnen). Een gesprek is
vrijblijvend en kosteloos. In de nieuwsflits leest u wanneer de
consulent bij ons op school is. De consulente welke aan onze
school gekoppeld is Els Brouwer. 

Lariks is de plek in de gemeente Leusden waar u welkom
bent met vragen op het gebied van welzijn en zorg. 

Meer informatie? www.lariks-leusden.nl
Lariks is ook telefonisch bereikbaar op werkdagen: 
033-3034444 (tussen 9:00 en 12:30 uur)

Samenwerkingsverband De Eem 
Samenwerkingsverband (SWV) de Eem is een vereniging van
28 samenwerkende schoolbesturen van primair onderwijs
voor passend onderwijs. 

De school en de ouders bepalen samen, in lijn van de
mogelijkheden van kind (en ouders) en school, wat het
beste onderwijsaanbod is. Lukt dat niet? Dan biedt SWV
de Eem hulp bij passend onderwijs. 

SWV de Eem wil voor elk kind een passend onderwijsaanbod
met de juiste ondersteuning voor een optimale ontwikkeling.
Het zal scholen stimuleren, faciliteren en coachen bij het
inzetten van de juiste voorzieningen zo dicht mogelijk bij het
kind op school. De onderwijsondersteuner speelt hierbij een
centrale rol. 

De onderwijsondersteuners van SWV de Eem
ondersteunen de scholen bij de invulling van hun zorgplicht
om extra ondersteuning op school te realiseren of het
afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wanneer
het passend onderwijsaanbod een plaatsing op het
speciaal (basis)onderwijs is. 

Met de invoering van passend onderwijs leven er ook
allerlei vragen. Vragen als: ‘Hoe krijg ik de hulp geregeld
die mijn kind nodig heeft?’ of ‘Op welke school kan ik mijn
kind met een beperking nu het beste aanmelden?’ In
gesprek met de school krijg je vast antwoord op je vragen.
Maar heb je extra informatie nodig of wil je praten met
iemand die meedenkt over de oplossing van jouw
probleem, dan kan je terecht bij het Informatiepunt
Passend Onderwijs voor Ouders (IPPOO). 

Bel of mail met vragen; 
033 3030488 – IPPOO, ippoo@swvdeeem.nl 

Telefonisch spreekuur/inloop:
Maandagmiddag: 13:30 uur - 16:00 uur 
Donderdagochtend: 09:00 uur – 12:00 uur 
Adres Burgemeester de Beaufortweg 16 in Leusden

Ondersteuning voor leerlingen
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za 1  

zo 2  

ma 3  

di 4  

wo 5  

do 6  Witte donderdag; Paasviering op school

vr 7  Goede vrijdag (kinderen vrij)

za 8  

zo 9  1e Paasdag 

ma 10  2e Paasdag (kinderen vrij)

di 11  

wo 12  

do 13  

vr 14  Sterrenshow groep 4/5

za 15  

zo 16  

ma 17  

di 18  Eindtoets groep 8

wo 19  
Eindtoets groep 8
Groep 1/2 vrij 

do 20  8.30 Inloopmoment directie 

vr 21  Koningsspelen

za 22  

zo 23  

ma 24  Meivakantie, Schoolvoetbaltoernooi

di 25  Meivakantie

wo 26  Meivakantie

do 27  Meivakantie, Koningsdag

vr 28  Meivakantie 

za 29  

zo 30  

   

 April 2023



Tjitske Tolboom (voorzitter) 
Miranda van den Hoven (penningmeester)
Susanne Warnier (lid)
Cindy Mölder (lid)
Marieke van den Hudding (lid)
Angela Tijmensen(lid)
Anke de Jong (lid)

Ouderraad (OR)
De ouders in de ouderraad houden zich bezig met het
organiseren van activiteiten en ondersteunen het
personeel. De ouderraad wordt gekozen uit en door de
ouders van leerlingen die aan de school verbonden zijn. 

Onze ouderraad bestaat uit: 

 
Voor elke groep wordt tijdens de algemene
ouderavond een ‘klassenouder’ bekend gemaakt.

Contactgegevens OR:
tjitske@dsignandmore.com tel 06-15097276

Peter Mölder (voorzitter) 
Sylvia Drenthe (secretaris)
Sonja van den Hoven (financiën)
Gwen van Ommen Kloeke (personeel en privacy)
Inge van Nimwegen- Evers (algemene zaken)

Claudia Boon
Noortje van Scharrenburg

Hetty Loseman
Vacature 

Wij nodigen ouders van harte uit om mee te denken en mee
te praten. Uw betrokkenheid bij onze school is onmisbaar.
Samen zorgen we voor een geslaagde schooltijd en goede
ontwikkeling van uw kind. U kunt op diverse manieren
meedenken en meedoen. 

Bestuur
Het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Achterveld is
een toezichthoudend bestuur, de directeur verricht diverse
bestuurstaken met mandaat.

Het bestuur neemt onder meer besluiten over onderhoud en
beheer van de school, de vaststelling van het strategisch
beleidsplan, de benoeming en het ontslag van personeel, de
personele formatieplannen en de vaststelling van de jaarlijkse
middelen voor de school. Het bestuur van de Stichting
Katholiek Onderwijs Achterveld, of `het bevoegd gezag´
bestaat uit: 

Contactgegevens bestuur: 
pmskoa@jozefachterveld.nl

Medezeggenschapsraad (MR)
Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders hun
mening geven over alles wat de school aangaat. De MR
denkt mee, praat mee, geeft advies en beslist mee. In de
raad zitten ouders en teamleden. 

Oudergeleding: 

Personeelsgeleding: 

Contactgegevens MR: mrskoa@jozefachterveld.nl

Samenwerking ouders en school
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ma 1  Meivakantie

di 2  Meivakantie

wo 3  Meivakantie

do 4  Meivakantie, dodenherdenking

vr 5  Meivakantie, bevrijdingsdag

za 6  

zo 7  

ma 8  

di 9  

wo 10  
Snuffeldag gr 8
Groep 1/2 vrij

do 11  

vr 12  

za 13  

zo 14  Moederdag

ma 15  

di 16  Spreekuur eindtoets groep 8

wo 17  Schoolreisje groep 1 t/m 7

do 18  Hemelvaart (kinderen vrij)

vr 19  Kinderen vrij

za 20  

zo 21  

ma 22  

di 23  8.30 Inloopmoment directie

wo 24  

do 25  

vr 26  

za 27  

zo 28  1e Pinksterdag

ma 29  2e Pinksterdag (kinderen vrij)

di 30  
Studiedag
Klompenvierdaagse 

wo 31  Klompenvierdaagse

   

 Mei 2023



Communicatie naar ouders 
We betrekken u graag bij alles wat op school gebeurt. Zo
kunnen we elkaar ondersteunen bij de opvoeding en
ontwikkeling van uw kind. Open communicatie, ideeën
uitwisselen, elkaar informeren; dat is ontzettend waardevol.
Heeft u een vraag of wilt u iets met ons bespreken? Dan bent
u na schooltijd altijd van harte welkom. Als wij u graag willen
spreken, nodigen wij u uit voor een gesprek. 

U krijgt op verschillende manieren informatie van en over de
St. Jozefschool. Veel van deze informatie bieden wij digitaal
aan. Dat is beter voor het milieu, goedkoper én we kunnen
de informatie snel delen. We maken gebruiken van Parro;
een digitaal communicatiekanaal tussen school en ouders

Om als ouder op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van
de school, maar ook met de ontwikkeling van uw zoon/dochter,
organiseren wij onderstaande contactmomenten. 

Ouderavonden 
Jaarlijks organiseren wij minimaal drie ouderavonden: 

Algemene informatie avond ouders 
Tijdens deze avond vindt de algemene leden vergadering
(ALV) van de ouderraad plaats. Hierna bespreken we met de
ouders/ verzorgers veelal een actueel onderwerp of de
ontwikkelingen van ons onderwijs. Aan het einde van de
avond kunt u in de klas van uw zoon/ dochter kijken. De
materialen van de methodes liggen ter inzage, de
groepsleerkrachten zijn aanwezig voor vragen en/ of uitleg.

Specifieke ouderavond groep 3
Op deze ouderavond van groep 3 wordt u geïnformeerd door
de groepsleerkrachten over het aanvankelijk leesproces, het
leren rekenen, de methodes die gebruikt worden etc. Dit om u
een goed beeld te geven van het onderwijs in groep 3. 

Specifieke ouderavond groep 8
Op de ouderavond van groep 8 gaat het voornamelijk
over het informeren over de overstap naar het voortgezet
onderwijs en het specifieke programma van groep 8
(denk hierbij aan het kamp, de IEP toets en het afscheid).

Inloopmoment directie
Heeft u vragen aan de directie? Of heeft u een leuk idee of
opmerking waar school zeker eens mee aan de slag moet? 
Dan nodigen wij u van harte uit om tijdens het
inloopmoment onder genot van een kopje koffie of thee in
gesprek te gaan met Miranda over onze school. Kijk voor de
data in de jaarplanning. 

Nieuwsflits 
Maandelijks verschijnt de nieuwsflits. In deze nieuwsflits staat
informatie over de geplande activiteiten van de komende
periode. Daarnaast houden we u op de hoogte over
onderwijsinhoudelijke zaken waar we mee bezig zijn en met
andere voor u interessante, nieuwsfeiten. De nieuwsflits wordt
per email toegezonden en op de website geplaatst. 

Digitaal ouderportaal Parnassys voor ouders
In het ouderportaal stelt de school informatie
beschikbaar voor ouders. U kunt er de jaarkalender
met alle vakanties en vrije dagen zien. Daarnaast heeft
u inzicht in de individuele gegevens van uw eigen kind.
Denk hierbij aan toetsresultaten, gespreksverslagen en
verzuim. Als u gebruik wilt maken van dit ouderportaal,
kunt u inloggegevens aanvragen door een mail te
sturen naar: info@jozefachterveld.nl 

Samenwerking ouders en school
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do 1  Klompenvierdaagse

vr 2  Klompenvierdaagse

za 3  

zo 4  

ma 5  

di 6  

wo 7  Groep 1/2 vrij

do 8  

vr 9  Sterrenshow groep 6/7

za 10  

zo 11  

ma 12  Voortgangsgesprekken advies gr 6/7 

di 13  
Voortgangsgesprekken advies gr 6/7
Eindkamp gr 8

wo 14  
Voortgangsgesprekken advies gr 6/7
Eindkamp gr 8

do 15  
Voortgangsgesprekken advies gr 6/7
Eindkamp gr 8
Bag2scool kledinginzameling 

vr 16  Eindkamp gr 8 

za 17  

zo 18  Vaderdag

ma 19  

di 20  8.30 Inloopmoment directie

wo 21  

do 22  

vr 23  

za 24  

zo 25  

ma 26  

di 27  

wo 28  

do 29  Rapporten groep 1 t/m 8

vr 30  
Juffen en meestersdag
Finale sterrenshow

   

 Juni 2023



Groepsactiviteiten 
Nieuwtjes
Onderwijsinhoudelijke informatie 
Agenda items
Ouderhulp

De mogelijkheid om uw privacy voorkeuren te beheren
(AVG)
Een digitale gespreksplanner
Een mogelijkheid om een persoonlijk bericht te sturen aan
de leerkracht.

Parro
Parro is een app met veel mogelijkheden. Wij delen met
u digitaal:

Tevens is Parro:

Parro is geen geschikt medium voor uitgebreide gesprekken.
Dat doen wij liever persoonlijk met u.

Meekijklessen
Twee keer per jaar is er voor u als ouder/verzorger de
mogelijkheid om in de klas van uw kind te kijken. De leerkracht
en de groep laten u dan zien hoe het dagelijkse onderwijs in
de klas eruit ziet. 

Rapporten
Kinderen in groep 1/2 ontvangen aan het einde van het
schooljaar een rapport. In dit rapport vindt u ook een uitdraai
van de laatste observatie van het observatieprogramma Bosos. 
In de groepen 3 t/m 8 ontvangen de kinderen zowel in februari
als aan het einde van het schooljaar een rapport. In dit rapport
vindt u ook een uitdraai van de Cito toetsen. 

Startgesprekken 
Aan het begin van het schooljaar heeft u met de
nieuwe leerkracht(en) een startgesprek. Tijdens dit
startgesprek vertellen de ouders/ verzorgers over hun
kind. Het doel van het gesprek is dat de leerkracht het
kind beter leert kennen, maar ook u als ouder/
verzorger. Deze gesprekken duren 15 minuten. 

Voortgangsgesprekken
Tijdens deze gesprekken staan we stil bij de ontwikkelingen
van uw kind. Deze gesprekken duren ook 15 minuten. In
groep 6 en 7 wordt er in juni in deze voortgangsgesprekken
een eerste advies voor VO besproken. 

Verwijsgesprekken 
In januari vinden de verwijsgesprekken van groep 8 plaats.
In dit gesprek bespreekt de leerkracht met u en uw kind,
het schooladvies. Deze gesprekken duren 20 minuten.

Extra gesprekken
Als u buiten de geplande gespreksmomenten wilt
spreken met de leerkracht van uw kind is dit altijd
mogelijk. Maak dan gerust een afspraak met de
leerkracht van uw kind. 

Spreekuur
De spreekuren bieden u als ouder de mogelijkheid om
dringende vragen of specifieke zorgen met de
leerkracht te bespreken. Bij inschrijving zal de
leerkracht vragen naar de reden(en) om zich goed op
het gesprek te kunnen voorbereiden. Deze gesprekken
duren 10 minuten.

Samenwerking ouders en school
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za 1  

zo 2  

ma 3  

di 4  

wo 5  Afscheidsavond groep 8

do 6  

vr 7  Laatste schooldag tot 12.00 uur

za 8  

zo 9  

ma 10  Zomervakantie

di 11  Zomervakantie

wo 12  Zomervakantie

do 13  Zomervakantie

vr 14  Zomervakantie

za 15  

zo 16  

ma 17  Zomervakantie

di 18  Zomervakantie

wo 19  Zomervakantie

do 20  Zomervakantie

vr 21  Zomervakantie

za 22  

zo 23  

ma 24  Zomervakantie

di 25  Zomervakantie

wo 26  Zomervakantie

do 27  Zomervakantie

vr 28  Zomervakantie tot 18 augustus 2023

za 29  

zo 30  

   

 Juli 2023



 

St. Jozefschool
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