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Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt de schoolgids van de Jozefschool Texel. 
De Jozefschool is één van de 4 reguliere basisscholen in Den Burg 
en is de enige katholieke school op het eiland. De school telt met 
ingang van het schooljaar 2022-2023 ongeveer 260 leerlingen, 
verdeeld over 11 groepen. 

In deze schoolgids staat beschreven hoe we het onderwijs op de 
Jozefschool Texel vormgeven. Naast praktische informatie vindt u 
ook achtergronden over onze manier van werken en onze visie op 
onderwijs. 

Op de Jozefschool vinden we het van groot belang dat uw kind 
met plezier naar school komt en met evenveel plezier weer naar 
huis gaat. Een goede sfeer op school is uitermate belangrijk, zowel 
voor de cognitieve als voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
We besteden dan ook veel aandacht aan zelfstandigheid, omgang 
met elkaar en een goede sfeer in de klas. Pesten wordt niet 
geaccepteerd. Positieve aandacht en het benoemen van gewenst 
gedrag zijn speerpunten van de school, waarbij we de kinderen 
helpen om ook minder gewenst gedrag te hanteren.

Opvoeden doe je niet alleen. Samen met een enthousiast team 
en een grote groep betrokken ouders proberen we uw kind 
optimaal onderwijs te geven. We hechten sterk aan een goede 
samenwerking tussen ouders en school en stoppen hierin dan 
ook veel tijd en energie. We hopen en verwachten ook van u, dat 
u voor vragen of opmerkingen die uw kind of de school aangaan, 
contact met ons opneemt. Samen kunnen we dan de opvoeding 
van uw kind zo optimaal mogelijk laten verlopen. 

U kunt op vele manieren meehelpen om de Jozefschool verder 
vorm te geven: als hulpouder, als ouderraadslid of als lid van de 
medezeggenschapsraad. Daarnaast streven we ernaar om uw 
opmerkingen over ons onderwijs of uw kind zoveel mogelijk mee 
te nemen in ons aanbod. 

We zijn er trots op dat veel ouders zich actief betrokken voelen 
bij de school! 

Deze gids is bedoeld voor de huidige ouders/ verzorgers van de 
school, maar ook voor ouders/verzorgers die nog een keuze voor 
een basisschool gaan maken. 
Bent u na het lezen van onze gids geïnteresseerd geraakt in 
de Jozefschool, dan heten we u van harte welkom voor een 
kennismakingsbezoek. U kunt dan zelf zien hoe we ons onderwijs 
aan uw kind in de praktijk vormgeven. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over ons onderwijs of 
over deze schoolgids, dan vernemen we die graag van u. 

Tot slot wensen we u, mede namens het team, 
een leerzaam en succesvol schooljaar toe! 

Met vriendelijke groet,

Het team van de Jozefschool Texel
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1.    Algemene informatie 

Bestuurlijke samenwerking 
De Jozefschool maakt deel uit van Stichting Sarkon, een 
katholiek bestuur met 19 scholen in de kop van Noord-Holland. 
Samenwerking op personeelsgebied, financieel gebied, maar 
ook op terreinen als leerlingenzorg en onderwijs, biedt de 
Jozefschool de mogelijkheid om haar eigen beleid verder uit te 
werken en gebruik te maken van de expertise van andere scholen 
en het stafbureau.

De school 
De Jozefschool is een katholieke school. Dat betekent dat 
ons leven en werken in de school mede bepaald wordt door 
deze christelijke levensbeschouwing. Soms zal dat duidelijk 
aanwijsbaar zijn als het gaat om specifieke godsdienstige 
activiteiten, zoals vieringen, een dagopening aan het begin van 
de schooldag en het werken met de catecheseprojecten uit de 
methode Hemel en Aarde.

Daarnaast besteden we ook veel aandacht aan andere culturen en 
geloofsopvattingen. We proberen hierbij naast de verschillen die 
er zijn ook de overeenkomsten tussen de verschillende culturen 
te zoeken, omdat dit zaken zijn die ons als mensen binden. Vaak 
zal deze levensbeschouwing ‘verborgen’ aanwezig zijn als een 
inspiratie, die ons doen en laten in de school richting geeft. Voor 
ons is onderwijs dus meer dan het overdragen van kennis alleen. 

Op de Jozefschool leven onze kinderen niet om te leren, maar 
leren ze om te leven. Wij vinden het belangrijk om kinderen te 
leren en te stimuleren tolerant te zijn en vol respect met elkaar om 
te gaan, ongeacht huidskleur, handicap, godsdienst of karakter. 

Situering in de wijk 
De Jozefschool is een van de vijf basisscholen in de Skool, gelegen 
aan de Emmalaan. Uit de wijde omtrek van Den Burg bezoeken 
de kinderen onze school. De sporthal, waar de kinderen gymles 
krijgen vanaf groep 3, ligt naast de school. Rondom de school is er 
ruime parkeergelegenheid en is er een ruime fietsenstalling aan 
de rand van het speelplein.

Transparant gebouw 
De Jozefschool is gelegen in de Skool aan de Emmalaan te Den 
Burg. De Skool is een ontwerp van GeO architecten uit Schagen, 
opgeleverd in mei 2022. In de Skool zijn vijf basisscholen gevestigd.
De meeste lokalen bevinden zich aan de zijkanten, terwijl 
gezamenlijke ruimten zoals de coffeecorner, twee gymzalen en 
een euritmiezaal zich in het midden van het gebouw bevinden. Het 
plafond van één van de gymzalen loopt helemaal door tot aan het 
dak. Dat geeft een ruimtelijk gevoel en zorgt voor een
mooie lichtinval. Het kleurgebruik in het gebouw is fris en verbindt 
alle ruimtes met elkaar. Ook zijn er overal niveauverschillen 
aangebracht, wat zorgt voor een speels effect. Al deze elementen 
onderstrepen het transparante karakter van de Skool. Het gebouw 
is duurzaam en echt van deze tijd: het dak ligt vol met zonnepanelen 
en dankzij een geavanceerd klimaatbeheersingssysteem kan er 
goed geventileerd worden en wordt de temperatuur per lokaal 
gereguleerd.

De groepen 1 t/m 3 zijn gelegen op de parterre en de groepen 4 
t/m 8 zijn gelegen op de eerste verdieping. Er zijn diverse gedeelde 
spreekkamers, directie ruimtes, en kantoorruimtes. Ook is er een 
centrale hal voor zelfstandig werken en vieringen. Daarnaast 
zijn er twee speellokalen voor de kleuters, waarin naast gym- 
en spellessen ook specifieke bewegingslessen, de zogenaamde 
Motorische Remedial Teaching, worden gegeven. Het gebouw 

heeft een transparante, frisse uitstraling is energieneutraal en 
aangepast aan de eisen van deze tijd om effectief onderwijs in te 
verzorgen. 

De school heeft een grote natuurspeelplaats. Het nieuwe 
schoolplein nodigt kinderen uit om op avontuur te gaan. 
Speelruimte-ontwerper Suzanne van Ginneken, die graag circulair 
werkt, heeft het plein ontworpen. Deze duurzame gedachte sluit 
naadloos aan op de rest van het volledig energieneutrale gebouw.

De schoonmaak van het gebouw is ondergebracht bij een erkend 
schoonmaakbedrijf. In de groepen 5 tot en met 8 hebben ook 
de kinderen een bescheiden rol bij het schoonhouden en netjes 
houden van hun lokaal. 

Schoolgrootte 
Bij de start van het schooljaar 2022-2023 bezoeken ongeveer 
265 kinderen de school. Er zijn 11 groepen: Drie kleutergroepen, 
twee groepen 3, een groep 4, een groep 5, een groep 5/6, een 
groep 6/7, een groep 7 en een groep 8. 

Uitgangspunten en prioriteiten 
Een belangrijk aspect van ons onderwijs is het overdragen van 
kennis en vaardigheden op cognitief gebied. 
Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk om aandacht te 
geven aan de sociaal-emotionele en de creatieve vorming van de 
kinderen. 

Onze uitgangspunten zijn: 
•    Ieder kind krijgt de kans zich maximaal persoonlijk te    
 ontplooien. 
•     Ieder kind krijgt passende leerstof aangeboden.
•  Ieder kind wordt toegerust om mee te bouwen aan de   
 maatschappij. 
•    Ieder kind maakt zich een maatschappelijk gewenst sociaal   
 gedrag eigen.
•     Ieder kind voelt zich verantwoordelijk voor zijn leefomgeving. 
•     Ieder kind voelt zich geborgen in de groep. 
•    Ieder kind luistert en reageert positief op de signalen die de   
 ander geeft. 
•     Ieder kind kan zijn gevoelens uiten, zich creatief uiten en kan   
 dit vertalen naar eigen gedrag. 
•    We bieden onderwijs dat aansluit bij de kerndoelen die het   

 ministerie voorschrijft. 
•     We bieden onderwijs dat verantwoord aansluit op het   
 voortgezet onderwijs. 
•     We onderhouden een goed, intensief contact met de ouders,   
 waarbij gezamenlijke verantwoordelijkheid  voorop staat.

Visie Jozefschool
Stap de Jozefschool binnen en voel je welkom. Een rustige en 
overzichtelijke school met kwalitatief goed onderwijs. Je wordt 
hier gezien en gehoord. Je mag zijn wie je bent. We leren, werken 
en vieren met elkaar. Elke dag mogen we ons verwonderen, 
samen ontdekken en plezier maken. We helpen en zorgen voor 
elkaar, samen zijn we de Jozefschool. Onze gezamenlijke regels en 
afspraken zijn duidelijk zichtbaar in de school. We zijn transparant 
en kiezen voor veiligheid en stabiliteit. Op de Jozefschool zijn 
we proactief, nieuwsgierig en betrokken. We zijn verbonden met 
de wereld om ons heen. We werken aan een onderzoekende en 
lerende houding, zowel in het team als bij de leerlingen.

Missie Jozefschool
De Jozefschool staat voor goed onderwijs voor elke leerling. 
De ontwikkeling van de kinderen heeft onze volle aandacht, dat is 
onze kracht. Op onze school werken we planmatig met oog voor 
structuur en duidelijkheid. Wij leren kinderen samenwerken en 
oplossingsgericht te denken. De kinderen leren vragen te stellen 
en te reflecteren op hun eigen ontwikkeling. Ons onderwijs 
is passend en uitdagend, waarbij het talent van de leerlingen 
en leerkrachten wordt benut. Wij waarborgen onze kwaliteit 
door een continu proces van scholing, afstemming en overleg 
gecombineerd met een open en actieve leerhouding. Wij hechten 
aan onze schoolidentiteit en tradities en dragen deze uit. 

Onze school staat midden in de samenleving en werkt samen met 
maatschappelijke instanties en betrokkenen. 

Het pedagogisch klimaat van de school 
In het voorgaande hebben we in grote lijnen aangegeven wat 
we onderwijskundig gezien belangrijk vinden op onze school. 
In de omgang met kinderen zien we dit terug in de volgende 
kernwaarden van de school. 

In het schooljaar 2022-2023 heeft de school 11 
groepen, verdeeld over twee verdiepingen.
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Ruimte 
Voor een goede motivatie van kinderen zijn de sfeer op school en 
de relatie tussen kind en leerkracht belangrijke voorwaarden om 
te komen tot optimale prestaties. Daarbij moet het kind de ruimte 
krijgen zich in eigen tempo en op eigen niveau te ontwikkelen. Wij 
vinden het heel belangrijk dat kinderen alle acht jaren met plezier 
naar school gaan! Dat lukt omdat de aanpak binnen de school voor 
de kinderen duidelijk en consequent is en een heldere, zichtbare 
doorgaande lijn in onderwijsaanbod en pedagogische aanpak heeft. 

Respect
Een belangrijke kernwaarde van de school is het hebben van 
respect voor elkaar. Respect geef je de ander, waarbij jouw eigen 
gedrag ook respect afdwingt: het komt van twee kanten. Respect 
betekent het bieden van ruimte voor tegengestelde meningen, 
voor andere belangen dan die van jou, waarbij je samen op zoek 
gaat naar een oplossing die voor beiden een meerwaarde biedt. 
Maar ook respect voor materiaal, de natuur en je eigen 
leefomgeving is belangrijk. Zowel in ons dagelijks doen en laten als 
in lessen die we geven komt het begrip respect structureel aan de 
orde.

Samenwerking 
Samenwerken is bij ons op school niet alleen essentieel voor 
kinderen. Ook de leerkrachten en ouders moeten goed met elkaar 
kunnen samenwerken. Wij, leerkrachten en ouders, vormen 
samen het team van opvoeders dat de kinderen begeleidt op hun 
weg naar volwassenheid. Een goede samenwerking - met respect 
voor elkaars deskundigheid - vinden we van essentieel belang.

Verantwoordelijkheid 
Kinderen opvoeden tot zelfstandigheid houdt in dat ze leren 
omgaan met verantwoordelijkheden, er bestaan immers geen 
rechten zonder plichten. Ieder mens heeft altijd de mogelijkheid 
om eigen keuzes te maken. Daarom dragen kinderen, hoe klein ze 
ook zijn, bewust een aantal verantwoordelijkheden. Wij noemen 
dit leiderschapsrollen. Denk aan: speelmateriaal opbergen, een 
boodschap overbrengen, het lokaal netjes houden, goed omgaan 
met materialen, het maken of leren van huiswerk enz. Hiermee 
leren we de kinderen om bewust verantwoordelijkheid te dragen 
voor het eigen functioneren en verantwoordelijk te zijn voor hun 
eigen keuzes. 

Fouten maken mag!
Een zeer belangrijke stelregel bij ons is: fouten maken mag! Fouten 
bieden de kinderen veel mogelijkheden tot leren. Vooral de wijze 
hoe er met deze fouten wordt omgegaan is van groot belang: het 
gaat vooral om de manier waarop je fouten of vergissingen oplost 
en hier mee omgaat. Als we een leerling de verantwoordelijkheid 
voor iets willen laten dragen, dan achten wij hem of haar daarop 
aanspreekbaar. We bespreken fouten of ongewenst gedrag dan 
ook altijd met onze kinderen. Ook de ouders/ verzorgers worden 
hierbij betrokken.

Afspraken met elkaar 
Samenwerken en zelf verantwoordelijkheid dragen kunnen niet 
zonder regels en afspraken. Deze brengen structuur aan in de 
schoolse leefomgeving. De leerkrachten stellen deze regels en 
afspraken aan het begin van ieder schooljaar aan de orde. Bij 
de wat oudere leerlingen kunnen deze afspraken leiden tot een 
aantal vastgelegde groepsregels. 
Het naleven van deze regels en afspraken stimuleren wij door 
te appelleren aan de betrokkenheid van de kinderen bij het 
samenstellen van deze regels. 
Al onze afspraken en regels zijn zichtbaar in de school. 
De 7 gewoonten van The Leader in Me, vormen de basis van ons 
handelen op school. (Zie ook verder in deze schoolgids.)

Een veilige school
Kinderen dienen zich op school altijd veilig te voelen. 
Het gevoel dat ze kunnen zijn wie ze zijn, zonder hierbij te worden 
gepest of te worden uitgelachen door anderen. Het gevoel dat je 
altijd terecht kan bij je leerkracht om dingen te bespreken, waarbij 
je weet dat jouw verhaal bij de leerkracht in veilige handen is. Het 
gevoel dat er serieus naar je wordt geluisterd als je problemen 
hebt. Een zeer belangrijk speerpunt binnen onze school!

Pest Preventie Protocol
Ook het onderwerp “pesten” komt in de eerste schoolweken 
uitgebreid aan de orde. We besteden ook veel aandacht aan het 
voorkomen van pestgedrag van kinderen: we spreken duidelijke 
regels af hoe we met elkaar omgaan en we leren de kinderen hoe te 
handelen als ze gepest worden of als ze zien dat een klasgenootje 
wordt gepest. Het pest preventie protocol staat vermeld op de 
website en is op school in te zien.

Sociale ontwikkeling
Om de sociale ontwikkeling van uw kind en die van de groep in 
goede banen te leiden, maken we gebruik van twee methodieken 
om de kinderen te begeleiden: PBS en Grip op de groep. Hieronder 
worden ze nader toegelicht.

Positive Behavior Support (PBS)
PBS is een methode die uitgaat van 4 pijlers: respect, 
verantwoordelijkheid, veiligheid en plezier. Deze 4 pijlers worden 
zeer gestructureerd op verschillende manieren uitgewerkt. 
De kern van PBS wordt gevormd door het structureel positief 
benoemen van gewenst gedrag. Kinderen leren hierdoor wat 
er van ze verwacht wordt en richten hun aandacht ook op dit 
gewenste gedrag.

Leerkrachten benoemen bij PBS nadrukkelijk wat een kind goed 
doet, waarbij de aandacht zich vooral richt op het gewenste gedrag 
dat wordt getoond en minder op het resultaat dat is behaald.
Hierdoor ontstaat een positieve sfeer in de klas, krijgen leerlingen 
en leerkrachten plezier in school, wordt minder tijd besteed aan 
het oplossen van conflicten in de klas en is er dus meer ruimte 
voor effectieve leertijd. Om dit gedrag te versterken kunnen 
de kinderen met de gehele groep een kleine groepsbeloning 
verdienen.

Een tweede belangrijke aspect van PBS is om ongewenst gedrag 
consequent te benoemen en hier consequenties aan te verbinden. 
De leerkracht benoemt het ongewenste gedrag en geeft direct 
aan wat het gewenste gedrag moet zijn. De leerling heeft dan 
een keuze: ik doe wat de leerkracht zegt of ik doe het niet. Bij een 
positieve keuze reageert de leerkracht met een positief signaal. 
Kiest de leerling om toch door te gaan met het ongewenste gedrag, 
dan volgt een tweede waarschuwing, waarbij de leerling wederom 
een keuze heeft. Blijft de leerling doorgaan met ongewenst 
gedrag, dan volgt altijd een sanctie. Kinderen leren zo dat hun 
eigen keuzes consequenties hebben.

Een derde belangrijk aspect van PBS is de zogenaamde Gedrag 
Functie Analyse (GFA). Dit houdt in dat wanneer een kind 
structureel ongewenst gedrag vertoont, we op zoek gaan naar de 
reden hiervoor: wat maakt dat een kind doet wat hij doet... Vaak 
hebben kinderen onbewust een bepaald belang om iets te doen, 
wat even zo vaak juist niet bijdraagt om te krijgen wat het kind wil. 

Volgens wordt gekeken wanneer en waar een kind dit ongewenst 
gedrag vertoont en stellen we een plan van aanpak op om bewust 
ander gedrag aan te leren, veelal in overleg met kind en ouders. 
We hebben de afgelopen periode ervaren dat juist GFA een enorm 
positief effect kan hebben op het gedrag van kinderen.

PBS levert de Jozefschool zeer goede resultaten op, vooral ook 
omdat dit door de gehele school structureel is ingevoerd en 
wordt toegepast. Dit heeft geleid tot een positieve sfeer, betere 
samenwerking, minder pestgedrag en meer rust en duidelijkheid 
in de school. 

Grip op de groep
De eerste 3 weken van het schooljaar besteedt de leerkracht 
extra veel aandacht aan het sociale klimaat in de klas. Met het 
project Grip de op de groep wordt in de gehele school specifiek 
aandacht besteed aan het bespreken van de omgangsvormen 
met elkaar. Ook worden de algemene afspraken in de klas en in 
school opgefrist. Tegelijkertijd is er structureel aandacht voor 
het voorkomen van pestgedrag en hoe we als school omgaan met 
pesten, als dit toch mocht voorkomen. Via een gestructureerde 
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aanpak en gerichte observaties van de leerkracht ontstaat een 
beeld van de verschillende rollen in de groep. Denk aan leiders, 
volgers, de clowns en de minder aanwezige kinderen in de klas. 
Kinderen worden zich bewust van deze verschillende rollen en 
hoe ze hiermee om kunnen gaan. Door hier vanaf de start van 
het schooljaar veel aandacht aan te besteden, wordt een positief 
klimaat in de klas verstevigd.

Sociale veiligheid en welbevinden
Om regelmatig te kunnen meten hoe kinderen de sfeer en veiligheid 
op school ervaren, hanteren we verschillende instrumenten om 
dit te onderzoeken. 
Het IEP LVS bevat ‘self-assessment’-instrumenten waarmee de 
leerling inzicht krijgt in zijn eigen profiel:
• sociaal-emotionele ontwikkeling,
• leeraanpak,
• creatief vermogen

De resultaten op deze instrumenten tonen we via spindiagrammen 
die weergeven in welke mate een leerling vindt dat bepaalde 
aspecten op hem van toepassing is. Dit beeld, in combinatie met 
het beeld van de leerkracht en zijn ouder(s)/verzorger(s) geeft een 
leerling Inzicht in zijn Eigen Profiel (IEP).

Vanuit de wet Veiligheid op School is het een verplichting om 
sociale veiligheid en welbevinden te monitoren in groep 7 en 8. 
Daarvoor is er een koppeling met Vensters van de PO-raad. 

Ook gebruiken we sociogrammen om te onderzoeken hoe de 
sociale samenhang in de groep eruit ziet en voeren we daarnaast 
regelmatig gesprekken met kinderen. Wanneer we merken 
dat kinderen hieraan behoefte hebben, kan een (interne) 
gespecialiseerde coach worden ingezet die met kinderen in 
gesprek gaat. 

Pedagogische ontwikkeling
The Leader in Me, de 7 gewoonten
Op de Jozefschool wordt gewerkt met The Leader in Me, de 7 
gewoonten. Uitgangspunt van The leader in Me, is dat je jezelf 
richting kunt geven door het vergroten van (zelf-) leiderschap. Het 
gaat erom leerlingen die gewoonten mee te geven die hen helpen 
zichzelf te ontwikkelen. 

Dit zijn de zeven gewoonten van Stephen Covey: 
1.  Ik ben proactief. (ik kan kiezen en neem mijn    
 verantwoordelijkheid voor mijn keuzes)
2.  Ik begin met het einddoel in gedachten. (ik heb een doel voor  
 ogen)
3.  Ik doe belangrijke dingen eerst. (eerste werken dan spelen) 
4.  Ik denk win-win. (niet alleen ik, niet alleen jij, maar beter voor  
 ons allebei) 
5.  Eerst begrijpen, dan begrepen worden. (ik luister niet alleen  
 maar ook vooral met mijn ogen en mijn hart om jou te   
 begrijpen) 
6.  Creëer synergie. (samen kunnen we meer dan alleen) 
7.  Houd de zaag scherp. (ik zorg goed voor mijn lichaam, geest   
 en ziel) 

Zelf-leiderschap: ‘Het goede doen, ook als 
niemand kijkt.’ 
De 7 gewoonten van The Leader in Me zijn zeer effectief 
toepasbaar voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen en/of zijn 
relaties met anderen wil versterken. Een belangrijk uitgangspunt 
hierbij is ‘Het goede doen, ook als niemand kijkt’. 
De zeven gewoonten helpen de leerlingen: 

• om, op basis van keuzemogelijkheden en argumentatie, zelf   
 verantwoordelijkheid en beslissingen te nemen. 
• om tijd zinvol te besteden. 
• om bewust te worden van eigen zijn en kunnen; elkaar te   
 begrijpen en relaties op te bouwen en te onderhouden. 
• om de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken. 
• plezier te hebben in leren. 

Kortom: Leiderschap is jezelf richting geven vanuit een positief 
zelfbeeld ruimte en tijd krijgen om verantwoorde keuzes te 
maken, voor jezelf, de ander en je als totaal mens te ontwikkelen.

10
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2.   De Inrichting van het    
 onderwijs 

De organisatie van de school

Kleutergroepen 
De kleutergroepen zijn gecombineerd, wat wil zeggen dat de 
jongste en oudste kleuters bij elkaar in dezelfde groep zitten. 
Deze groepssamenstelling bevordert de sociale en cognitieve 
ontwikkeling van de kleuters door het samen spelen en leren in 
verschillende leeftijds- en ontwikkelingsstadia. Onze uitgebreide 
visie op kleuteronderwijs is beschreven in een document dat op 
school beschikbaar is.

Groep 3 tot en met 8 
Vanaf groep 3 worden groepen in principe niet samengevoegd. 
Echter door de leerlingenaantallen in de groepen werken we 
soms ook met combinatiegroepen. Ons beleid is dat er in principe 
maximaal 2 leerkrachten per groep zijn. Soms kan er een derde 
leerkracht in een groep komen, bijvoorbeeld bij ziekte van een 
leerkracht of het bijwonen van een studiedag.

Organisatie 
De school beschrijft de werkwijze en afspraken van de school 
in beleidsdocumenten, welke zijn afgestemd op het beleid van 
Stichting Sarkon. Daarnaast heeft iedere groep een klassenmap, 
waarin de roosters en de specifieke afspraken voor de groep zijn 
verzameld. In ons digitale administratie programma ESIS zijn alle 
gegevens van de kinderen gekoppeld aan de toetsgegevens en 
het zorgdossier, zodat we efficiënt te werk kunnen gaan. In het 
zorgplan staat uitgebreid omschreven hoe we de ondersteuning 
aan kinderen vormgeven.

U kunt als ouder/verzorger altijd de beleidsstukken van de school 
of het dossier van uw kind(eren) inzien. Wel vragen we u om 
hiervoor een afspraak te maken, zodat we voldoende tijd voor u 
kunnen reserveren. Tijdens de informatiebijeenkomst aan het 
begin van elk schooljaar wordt u door de groepsleerkracht en de 
kinderen geïnformeerd over de specifieke organisatievorm van 
activiteiten en lesprogramma’s binnen de groep. 

De algemene leiding van de school bevindt zich in handen van de 
directeur. Daarnaast is er een onderbouwcoördinator voor de 
groepen 1 tot en met 3 en een bovenbouwcoördinator voor de 
groepen 4 tot en met 8. De grote lijnen worden bewaakt door een 
managementteam van de directeur en de bouwcoördinatoren, 
soms aangevuld met specialisten vanuit het team. Dit team komt 
regelmatig bijeen om de doorgaande lijnen binnen de school 
te bespreken, de beleidsvoornemens verder uit te werken en 
praktisch vorm te geven. Naast de leerkrachten werken op school 
ook onderwijsassistenten, die op meerdere gebieden hun bijdrage 
leveren aan het soepel laten verlopen van de organisatie binnen 
de school en het onderwijsproces.

We hechten een grote waarde aan het eigenaarschap 
en pro-activiteit van de leerkrachten in de school. 

Hoe meer leerkrachten zelf invloed hebben op het 
onderwijsprogramma en de organisatie, hoe beter het onderwijs 
uiteindelijk wordt ingevuld. We hebben dan ook een groot aantal 
coördinatoren die verschillende taken op zich nemen voor taal en 
spelling, lezen, rekenen, preventiebeleid, ICT en ondersteuning aan 
kinderen. Via het programma Schoolmonitor worden de verandering 
onderwerpen dan ook door deze coördinatoren voorbereid, 
uitgevoerd en beschreven.

Zichtbaarheid en structuur
Op de Jozefschool hechten we grote waarde aan een gezamenlijk 
gedragen invulling van ons onderwijs. Onderlinge afstemming 
in wat we doen is dan ook essentieel op school. We maken dan 
ook veel zaken zichtbaar in de groepen, hanteren gezamenlijke 
uitgangspunten rondom de didactische aanpak (EDI en IGDI- 
instructiemodel, het veelvuldig gebruik coöperatieve werkvormen) 
hanteren methodes en afspraken op dezelfde wijze en ook in ons 
pedagogische handelen trachten we dit zoveel mogelijk op elkaar 
af te stemmen. We merken dat dit voor de kinderen heel veel rust 
en duidelijkheid biedt, wat zowel in sfeer als in opbrengsten een 
positief effect heeft. Uiteraard kleurt iedere leerkracht de lessen 
op zijn of haar eigen manier in, al blijven de uitgangspunten voor 
iedereen hetzelfde. 

We laten dit graag zien in de school!

Gelijke schooltijden voor alle leerlingen
De Jozefschool hanteert voor alle leerlingen hetzelfde 
weekrooster. Dit betekent dat op maandag, dinsdag en donderdag 
de kinderen tussen 8.30 en 14.30 op school zijn. Op woensdag en 
vrijdag zijn de schooltijden van 8.30 tot 12.30 uur. 

Pauzes en continurooster
De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 hebben om 10.00 uur 
en 10.15 uur een kwartier buitenspeeltijd onder begeleiding van 

onderwijsassistenten. De leerkrachten hebben dan een kwartier 
pauze. Alle leerlingen eten op maandag, dinsdag en donderdag 
tussen de middag op school. Zij hebben dan een pauze van 30 
minuten, waarbij ze een kwartier eten onder begeleiding van de 
leerkracht en een kwartier buiten spelen onder begeleiding van 
overblijfouders en onderwijsassistenten. Hierdoor hebben de 
leerkrachten de ruimte om pauze te houden, eventueel zaken af 
te ronden en met elkaar in contact te komen. De kleuters spelen 
aansluitend op de lunchpauze buiten.

Voor het eerst naar school
Vanaf het moment dat uw kind 3 jaar en 10 maanden oud is, kan 
het een aantal momenten komen wennen in de groep waarin het 
geplaatst is. In de praktijk gebeurt dit ongeveer 3 weken voor de 
verjaardag van het kind. 
Uw kind maakt dan kennis met de leerkracht en de andere kinderen 
en als ouder/verzorger kunt u de eerste keer hierbij in de klas 

aanwezig zijn. Als het kind 4 jaar is, dan mag het hele dagen naar 
school. Bij de start van de schoolcarrière van uw kind ontvangt 
u een handig boekje, waarin de dagelijkse gang van zaken in de 
kleuterklassen is beschreven. Het boekje beschrijft de activiteiten 
die in de kleutergroepen plaatsvinden, alsmede allerlei praktische 
zaken, alles geïllustreerd met veel foto’s. Leuk om samen met uw 
kind door te nemen en de eerste schooldag voor te bereiden! 

Ongeveer 4 weken nadat uw kind 4 jaar is geworden, komt de 
leerkracht bij u op huisbezoek. Tijdens dit bezoek bespreekt u met 
de leerkracht allerlei zaken die voor u en voor ons van belang zijn 
met betrekking tot de opvang van uw kind. Tevens geeft het ons de 
gelegenheid om een beeld te krijgen van de thuissituatie van uw 
kind, zodat we op school hier ook op kunnen inspelen. 

Uiteraard bent u altijd van harte welkom om voor of na schooltijd 
eens in de klas rond te kijken. Wilt u een wat uitgebreider gesprek 
over de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u altijd een afspraak 
maken met de leerkracht van uw kind. Wanneer uw kind voor 
het eerst naar school gaat, zijn er uiteraard veel zaken die nieuw 
zijn voor u en uw kind. We hechten veel waarde aan het goed 
informeren van nieuwe ouders, maar het kan altijd voorkomen dat 
er wat onduidelijkheid blijft bestaan. Aarzelt u daarom niet om ons 
te benaderen, we staan graag voor u klaar! 

Activiteiten in de kleuterbouw 
Algemene uitgangspunten 
Het doel van ons onderwijs is om jonge kinderen de kans te geven 
zich maximaal te ontplooien. Naast het aanleren van schoolse 
vaardigheden willen we dat kinderen leren zich verantwoordelijk 
te voelen voor de leefomgeving, zich sociaal gedrag eigen maken, 
hun gevoelens leren uiten en leren omgaan met verschillen. 

Een essentieel uitgangspunt van ons kleuteronderwijs is dat we het 
belangrijk vinden dat een kind met plezier naar school gaat en zich 
veilig voelt in de school en in de groep. Wanneer het welbevinden 
van een kind goed is, zal het ontspannen zijn en tot leren kunnen 
komen. Ook gaan wij in ons onderwijs uit van de ervaringen en 
inbreng van de kinderen zelf, als het gaat om de inhoud van ons 
onderwijs. Wanneer wij samen met de kinderen (deels) de inhoud 
van het onderwijs bepalen, zullen de kinderen zich betrokken 
voelen bij wat er geleerd wordt. Hoge betrokkenheid zorgt voor 
een drang naar het leren van nieuwe dingen. 
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Welbevinden en betrokkenheid zijn begrippen die komen uit het 
“ervaringsgericht onderwijs” (EGO), een onderwijsvorm waar wij 
diverse elementen in ons onderwijs uit gebruiken. 
Naast een goed welbevinden en het stimuleren van hoge 
betrokkenheid, willen wij de kinderen een rijke en betekenisvolle 
omgeving aanbieden. Een omgeving die aansluit bij de leefwereld 
van de kinderen en waarin veel te ontdekken, te spelen en te leren 
valt. Niet elk kind leert immers op dezelfde manier. We vinden het 
belangrijk dat elk kind op zijn eigen wijze tot leren kan komen. Dit 
doen wij door het werken in thema’s. 
In de kleutergroepen is veel gelegenheid voor spel. Spelen is voor 
kinderen een manier om de wereld te verkennen. Naast het leren 
samenspelen, biedt spel veel mogelijkheden om het geleerde toe 
te passen. 

De leerkracht gebruikt bij de thema’s verschillende werkvormen/
routines, zoals de vertelkist, het boekenrek, het beeld woordenveld, 
kringactiviteiten, zelfstandig werken etc. We werken vooral 
kindvolgend, wat inhoudt dat we kijken naar de leerbehoefte van 
elk kind. Waar is het kind in zijn ontwikkeling, en wat heeft het 
kind nodig om een stapje verder te komen? We gebruiken hiervoor 
meerdere observatiesystemen, die ons een totaalbeeld geven van 
de ontwikkeling van elk kind. Jonge kinderen leren veel en snel, 
in hun eigen tempo en op hun eigen manier. Het ene kind heeft 
andere behoeften dan het andere kind. Door gericht te kijken naar 
wat kinderen kunnen en weten, kan het aanbod aangepast worden 
aan de behoeften van elk kind, om zo de doelen die we stellen aan 
het einde van de kleuterperiode te behalen. 

Leerlingvolgsysteem 
Uit het voorgaande blijkt dat het goed volgen van uw kind essentieel 
is. Hoe meer zicht we hebben op de ontwikkeling van uw kind, hoe 
beter we kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoeften. De 
leerkrachten besteden dan ook veel tijd aan het observeren van 
de kinderen. We maken bij de kleuters gebruik van een digitaal 
observatie systeem, Edumaps, waarin de totale ontwikkeling van 
het jonge kind wordt gevolgd. 

Duur van de kleuterperiode 
Af en toe krijgen we de vraag of kinderen die na 1 oktober zijn 
geboren al na anderhalf jaar kleuteren naar groep 3 kunnen 
doorstromen. Ons uitgangspunt is dat een goede kleuterperiode 
essentieel is voor een succesvolle schoolcarrière. Hierin 
ontwikkelt een kind zich niet alleen op cognitief, maar zeker ook op 
sociaal emotioneel gebied optimaal voor een goede doorgaande 
lijn richting groep 3. De Jozefschool heeft een protocol ontwikkeld 
waarin de procedure voor doorstroming of verlenging van de 
kleuterperiode is beschreven. Wanneer er twijfels bestaan over 
verlenging van een kleuterperiode of eerder doorstromen naar 
groep 3, dan wordt er na intern overleg altijd contact met u 
opgenomen. 

Activiteiten in de groepen 3 en hoger 
Lezen 
We besteden veel aandacht aan het leesonderwijs op 
de Jozefschool. Uit literatuur en ervaring blijkt dat goed 
leesonderwijs, met name in de voorbereidende fase, voor de totale 
schoolontwikkeling van de kinderen van essentieel belang is. We 
proberen dan ook een doorgaande lijn vanaf groep 1-2 t/m groep 
8 te creëren. In groep 1-2 worden voorbereidende activiteiten 
gedaan en in groep 3 wordt begonnen met het leren lezen. In 
groep 3 maken we gebruik van de methode Veilig Leren Lezen, 
KIM versie. Deze methode biedt zowel lezen, schrijven en spelling 
geïntegreerd aan. Rond Kerstmis beheersen de kinderen normaal 
gesproken alle letters en kunnen ze een kleine tekst lezen. Echter: 
net als bij veel andere zaken verloopt het lezen vaak sprongsgewijs. 
Hierdoor leest niet ieder kind op hetzelfde moment even goed als 
zijn of haar klasgenootje. Wanneer we constateren dat een kind 
structureel uitvalt of juist al vergevorderd is, dan wordt in overleg 
met de intern begeleider en de groepsleerkracht gekeken welke 
aanpak het beste is. U wordt hierover tijdig geïnformeerd. 
Na het aanvankelijk lezen in groep 3, wordt er in groep 4 tot en 

met 8 veel tijd en aandacht besteed aan het Voortgezet Technisch 
Lezen. Hiervoor maken we gebruik van de methode Estafette. 
Tegelijk komt de nadruk in de hogere groepen steeds meer op het 
begrijpend (en later ook het studerend) lezen te liggen. 

Voor het begrijpend lezen gaan we uit van het principe van 
Close Reading: een verdiepende manier van begrijpend lezen, 
waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat. We 
toetsen het begrijpend en technisch lezen met behulp van het 
leerlingvolgsysteem en de methodegebonden toetsen. Veel 
gebruikte werkvormen bij het technisch lezen zijn voor-koor-
door lezen, zelfstandig lezen, duo-lezen en papegaai lezen. De 
leerkracht vertelt u graag hoe het werkt, ook thuis kunt u hiermee 
aan de slag!

Wanneer er bij uw kind sprake is van een leesachterstand of 
leesmoeilijkheden, dan zijn er verschillende mogelijkheden 
waarmee we uw kind verder kunnen begeleiden. Zo gebruiken we 
Bouw! en Ralfi-lezen, waarbij een tekst meerdere malen per week 
wordt gelezen, om zodoende tot een beter begrip van de tekst te 
komen. Tegelijkertijd merken de kinderen dat ze de teksten sneller 
en beter kunnen lezen, wat de leesmotivatie verhoogt. Voor meer 
informatie over Ralfi of Bouw! of verlenging van de leestijd kunt u 
terecht bij de groepsleerkracht of de Intern Begeleider. 

Naast het methodisch lezen wordt in de groepen 3 tot en met 8 ook 
tijd besteed aan het zogenaamde leesplezier. De kinderen lezen 
uit speciaal geselecteerde boeken, die aansluiten bij hun leef- en 
belevingswereld en hun leesniveau. Naast het lezen zelf besteden 
we ook aandacht aan leespromotie: “Waarom vind je dit boek zo 
leuk, vind je dat andere kinderen dit boek ook moeten lezen” zijn 
vragen die dan aan de orde komen. Het blijkt erg waardevol te zijn 
om met kinderen hierover in gesprek te gaan. Voor het leesplezier 
beschikken we over een eigen, actuele bibliotheek op school.
Kinderen die nog veel moeite hebben met lezen, krijgen structureel 
ondersteuning in en buiten de groep. Naast het toepassen van een 
duidelijk dyslexieprotocol, kijken we ook hier hoe we kinderen het 
beste kunnen begeleiden. 

We stimuleren naast het lezen op school ook het lezen thuis en 
het lezen in de vakanties. We zien dat hoe meer de kinderen in de 
vakantie hebben gelezen, hoe minder terugval er is in resultaten! 
Leeskilometers maken is dan ook essentieel, evenals voorlezen 

aan uw kind en het samen kijken naar educatieve programma’s 
om hiermee de woordenschat te vergroten. In die zin kunnen we 
het niet vaak genoeg herhalen: lezen is essentieel voor een goede 
schoolcarrière van uw kind! De landelijke Kinderboekenweek 
krijgt jaarlijks aandacht door een gezamenlijk schoolthema. Alle 
activiteiten in deze projectweek stimuleren de kinderen om voor 
hun plezier te gaan lezen. Het thema van de Kinderboekenweek 
van dit jaar is Gi-ga-groen. Daarnaast doen we mee met de 
jaarlijkse voorleeskampioenschappen op school en op Texel.

De Jozefschool is lid van de plaatselijke bibliotheek. Naast 
deelname aan de verschillende activiteiten die door de bibliotheek 
worden georganiseerd, heeft iedere groep een klassenpas, 
waarmee boeken geleend kunnen worden. Ook begeleidt de 
bibliotheek ons op verschillende manieren bij ons leesonderwijs. 
Een bezoek aan de bibliotheek met uw kind bevelen we van harte 
aan! Praktische gegevens over de bibliotheek vindt u elders in 
deze gids.

Schrijven
Schrijfonderwijs draait om het aanleren van de juiste beweging, 
ruimtegebruik en vormgeving. Om dit op een verantwoorde manier 
te realiseren, maken we gebruik van de methode Pennenstreken. 
Met behulp van deze methode worden er bewegingsoefeningen 
en korte schrijfoefeningen gedaan om te komen tot een leesbaar 
handschrift. Deze methode maakt gebruik van blokschrift en sluit 
naadloos aan bij de aanvankelijk leesmethode Veilig Leren Lezen in 
groep 3. Tot en met groep 7 wordt minimaal een half uur per week 
expliciet aandacht aan het schrijfonderwijs besteed. In de groepen 
7 en 8 verschuift het methodische schrijven meer naar algemene 
werkverzorging. We vinden het belangrijk dat kinderen hun werk 
netjes verzorgen en stellen hier ook duidelijke eisen aan, waarbij 
we uiteraard rekening houden met de motorische vaardigheden 
van de kinderen.
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Taal 
Taal bestaat voor een groot deel uit spreken en luisteren. Zuiver 
schrijven en het gebruiken en leren van spellingsregels worden er 
op de basisschool aan toegevoegd. 
Daarbij leren de kinderen ook verhalen schrijven en spreekbeurten 
houden. In groep 3 is het lees-, taal- en spellingonderwijs sterk met 
elkaar verweven en daarbij biedt de methode Veilig Leren lezen 
voldoende stof. 
Voor het taalonderwijs maken we vanaf groep 4 gebruik van de 
methode Staal, die aansluit bij de meest actuele ontwikkelingen 
rondom het taalonderwijs. Staal is een heldere, aantrekkelijke 
en gestructureerde methode, waarin alle aspecten van het 
taalonderwijs duidelijk naar voren komen.

Rekenen 
De Jozefschool werkt vanaf groep 3 met de nieuwste rekenmethode 
van Pluspunt. De nieuwe editie van Pluspunt biedt een goede 
balans tussen begrip, veel oefenen en verbinding met de realiteit: 
‘evenwichtig rekenen’. Daarnaast wordt ook gewerkt met het oefen 
en spelmateriaal van Met sprongen vooruit! Deze methode oefent 
op speelse manieren allerlei rekenvaardigheden in de klas, zodat de 
vaardigheden van de kinderen op peil blijven.

Wereld oriënterende vakken 
Op de Jozefschool werken we vanaf dit schooljaar met de 
methode Blink. Deze methode is gebaseerd op onderzoekend, 
ontdekkend en ontwerpend leren. De 21e eeuwse vaardigheden, 
zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, 
komen uitgebreid aan bod. Blink Wereld is erop gericht om 
kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze vooral veel 
zelf te laten ervaren en ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief
bezig zijn, krijgt de leerstof meer betekenis en onthouden ze 
het beter. Ze krijgen hierdoor een goede kennisbasis mee en 
ontwikkelen de vaardigheden die ze in het voortgezetonderwijs 
en in hun latere leven nodig gaan hebben.

Wereldoriëntatie in groep 3 en 4
In groep 3 en 4 staat het zelf doen en ontdekken centraal. De 
kinderen gaan bijvoorbeeld op zoek naar kriebelbeestjes rondom 
de school, ze ontwerpen hun eigen droomhuis en maken
een auto die op lucht kan rijden. Elk thema bestaat uit vier lessen, 
waarvan de vierde les echt een ‘maak-les’ is. Elk thema wordt 
afgesloten met een korte quiz: hiermee wordt herhaald wat in 

de lessen ervoor aan bod is gekomen. Bij alle thema’s is apart 
aandacht voor de opbouw van woordenschat.

Wereldoriëntatie in groep 5 t/m 8
Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema’s over de wereld, 
waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek 
en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In deze thema’s 
krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze 
de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. Na 
een gezamenlijke introductie van het thema, volgen er vier geleide 
onderzoek lessen waarin zowel kennis als vaardigheden aan bod 
komen. Daarna doen de kinderen een ‘test jezelf’ en vervolgens 
gaan ze aan de slag met een eigen onderzoek. Dat kan zelfstandig, 
in tweetallen of in groepjes zijn. Bij elk thema werken ze naar een 
gezamenlijk eindproduct toe, bijvoorbeeld een informatiemarkt 
over aardse extremen, een experimenteel gerecht of een 
partijprogramma. In de eindpresentatie leren de kinderen ook van 
wat hun klasgenoten hebben uitgezocht. De thema’s bieden veel 
aanknopingspunten voor interessante gesprekken thuis. 

Topografie in groep 5 t/m 8
In de lessen komt topografie voor wanneer dit aansluit bij het 
thema. Zo worden in het thema ‘Ik hou van Holland’ voor groep 
5/6 de Nederlandse provincies behandeld. De 300 belangrijkste 
plaatsen (toponiemen) worden daarnaast geoefend via de online 
game TopoMaster. Met deze game kunnen de kinderen zowel 
thuis als op school aan de slag.

Technieklessen
Technieklessen in groep 8 worden, naast de lessen uit de methodes, 
ook in combinatie aangeboden met de kleutergroepen: de oudste 
leerlingen helpen de kleuters bij het ontdekken van technische 
thema’s.

Engels 
In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen Engelse les. 
Aan de hand van de methode Take it Easy leren de kinderen 
woordjes, zinsbouw, oefenen hun uitspraak en leren tegelijkertijd 
veel over Engeland en de Engelse cultuur.

Zelfstandig werken 
Naast het gebruik van de reguliere methodes neemt het 
zelfstandig werken een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. 
Zelfstandig werken heeft om diverse redenen grote voordelen 
voor de kinderen en de leerkrachten: 
• kinderen leren onder andere zelf hun werk te plannen en   
 hiervoor ook zelf verantwoordelijk te zijn, 
• het is een prima middel om te differentiëren in tempo of   
 hoeveelheid stof, 
• het biedt kinderen de mogelijkheid om zelf werk te kiezen   
 dat ze leuk vinden, 
• het geeft de leerkrachten tijd om kinderen die extra   
 aandacht nodig hebben te helpen, 
• het sociale aspect van het “leren” samenwerken vinden we   
 van groot belang,
• het bevordert het zelfvertrouwen en zelfbeeld van een kind.

In de kleutergroepen wordt al gestart met het aanleren van het 
zelfstandig werken in de groepen, waarbij we onder andere het 
kiesbord gebruiken. 

Eigenaarschap bij kinderen 
Een zeer belangrijk aspect bij het zelfstandig werken is het 
zogenaamde eigenaarschap. We streven er naar om kinderen 
zoveel mogelijk eigenaar te laten zijn van hun eigen ontwikkeling. 
Dit betekent dat we kinderen invloed geven op de taken die ze 
doen, maar ook op de leerstof die ze willen leren, de oefeningen 
die ze willen doen en de manier waarop. Afhankelijk van het 
ontwikkelingsniveau van het kind spelen we hier in meer of 
mindere mate op in. Tegelijkertijd zijn we een basisschool en vinden 
we het zeer belangrijk om ook als school de regie te houden over 
het basisaanbod dat de kinderen dienen te verwerven op school. 
In die zin dragen we zorg voor een grote mate van aanbodgestuurd 
onderwijs, aangevuld met de persoonlijke wensen en behoeften 
van de kinderen om zich te ontwikkelen.

In groep 7 en 8 bespreken we samen met ouders en kinderen de 
resultaten van het onderwijs, waarbij we samen een plan maken 
voor de verbeterpunten in groep 8. Zeker wanneer dit gekoppeld 
wordt aan het schooladvies en een mogelijke beroepskeuze werkt 
dit zeer stimulerend en motiverend.

Andere vormen van eigenaarschap zijn bijvoorbeeld de activiteiten 
die in de weektaak worden gedaan, het kiezen van onderwerpen 
voor werkstukken en spreekbeurten en het zelf laten bepalen of 
aanvullende instructie nodig is. Ook kunnen kinderen vaak kiezen 
met wie ze willen samenwerken en waar ze dat doen, met name in 
de hogere groepen.

De weektaak 
Er is in de groepen 5 tot en met 8 structureel tijd ingeruimd voor 
het zelfstandig werken in de groep, de zogenaamde weektaak. 
Gemiddeld is er ongeveer 1 tot 2 uur per week tijd voor het 
zelfstandig verwerken van taken, het afmaken van werk en het 
begeleiden van kinderen die extra instructie nodig hebben of een 
handelingsplan hebben. De kinderen krijgen via een weektaak 
blad een overzicht van de taken die ze kunnen maken. Dit zijn taal- 
en rekenopdrachten, maar ook doe-opdrachten, tekenopdrachten, 
creatieve opdrachten etc. De kinderen kunnen zelf kiezen wat ze 
wanneer willen doen, als het werk aan het einde van de week maar 
klaar is. Afhankelijk van het kind kan het meer of minder werk 
maken. De leerkracht neemt regelmatig de tijd om het zelfstandig 
werkgedrag te bespreken en te evalueren met de kinderen. 
Uiteraard is dit ook een prima voorbereiding op het voortgezet 
onderwijs. Voor de leerkracht biedt deze zelfstandige werktijd de 
mogelijkheid om te kunnen observeren, extra instructie te geven 
en handelingsplannen uit te voeren.
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Huiswerk 
Op de Jozefschool wordt in de hogere groepen huiswerk 
meegegeven. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen regelmatig kleine 
hoeveelheden huiswerk mee naar huis, om zodoende te wennen 
aan het feit dat er soms ook na schooltijd iets voor school gedaan 
moet worden, alsmede ter voorbereiding op het voortgezet 
onderwijs. Het leren van woordjes of topografie, het opzoeken van 
een krantenbericht, het thuis verder werken aan een werkstuk 
zijn zaken die u kunt verwachten vanuit de school. Het beleid 
rondom huiswerk is op school ter inzage aanwezig. Op de website 
staat altijd aangegeven welk huiswerk de kinderen hebben voor 
een bepaalde periode.

Sociale redzaamheid 
Onder sociale redzaamheid verstaan we onder andere het zelf 
leren oplossen van problemen, het aan- en uitkleden tijdens de 
gymlessen, het leren omgaan met boosheid en verdriet etc. Ook 
verkeerslessen horen bij de sociale redzaamheid. We werken 
op de Jozefschool met de verkeersmethode Veilig Verkeer 
Nederland. In groep 7 doen de kinderen mee met het theoretische 
en praktische verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. 

Bevordering gezond gedrag 
Het vakgebied gezond gedrag komt regelmatig aan de orde in de 
lessen wereldoriëntatie en in de lessen natuuronderwijs. Ook komt 
het voor dat wij voor een projectweek een gezondheidsthema 
kiezen. In de hogere groepen is er aandacht voor de gevaren 
van roken, alcoholgebruik en drugsgebruik. In samenspraak met 
andere scholen en instanties proberen we de kinderen een bewust 
leefpatroon en mogelijk gezond gedrag aan te leren. Zie hiervoor 
ook het onderdeel Eet-en drinkbeleid.

Burgerschapskunde 
Burgerschapskunde houdt in dat we als school de kinderen leren 
om als actief burger aan de maatschappij te kunnen deelnemen. 
We kunnen hierbij denken aan de werking van het parlementaire 
stelsel, het bespreken van begrippen als democratie, dictatuur 
etc. Wij zijn van mening dat we als school door de verschillende 
methodes die we gebruiken en de wijze waarop we met de kinderen 
omgaan ruimschoots aandacht aan “burgerschap” besteden. 
Daarnaast vinden we dat het opvoeden tot volwaardige burgers 
tegelijkertijd ook een taak van de ouders/opvoeders is. We streven 
er dan ook naar om, vooral samen met u, de kinderen te laten 
ontwikkelen tot volwaardige deelnemers van de maatschappij. 

Expressie activiteiten 
Wekelijks staat er een handvaardigheid les, een tekenles en een 
muziekles op het programma. De leerkrachten kiezen vaak allerlei 
opdrachten en liedjes uit, die aansluiten bij de actuele zaken die op 
school spelen. We maken gebruik van de methode Laat maar zien! 
Deze digitale methode biedt naast een schat aan verschillende, 
vaak actuele onderwerpen, een helder overzicht van verschillende 
technieken en vaardigheden rondom de creatieve vakken.

Aan de hand van de muziekmethode Moet je doen! geeft een 
vakdocent van Artex de kinderen van groep 1 tot en met 8 
muziekles. Iedere twee weken komt zij in de groepen om zelf les te 
geven of de leerkrachten te begeleiden in het geven van muziekles. 
De week dat de vakleerkracht er niet is, worden de lessen gegeven 
door de eigen groepsleerkracht. 
In samenwerking met Artex worden culturele activiteiten 
gepland. Daarbij kan de expertise van ervaren kunstenaars 
worden aangevraagd. Ook zijn rond Sinterklaas, Kerstmis en 
Pasen de kinderen bezig met expressie- en knutselactiviteiten.  
De hulp van ouders is bij al deze activiteiten zeer welkom. Op de 
informatieborden naast de groepen staat vermeld of er ouderhulp 
nodig is. Ook worden deze dagen in het weekbericht vermeld. 

Lichamelijke opvoeding 
De groepen 1-2 maken meerdere keren per week gebruik 
van het speellokaal. Eén keer per 2 weken worden specifieke 
bewegingsactiviteiten geoefend in een circuit-les. Gymkleding 
is voor kleuters niet verplicht. In principe wordt er vanaf groep 
3 twee keer per week een gymles gegeven in de sporthal. Onder 
leiding van de vakleerkracht gymnastiek wordt er gewerkt met 
toestellen en is er vaak een zogenaamde spel-les, waarin de 
kinderen verschillende (bal)spelen met hun specifieke regels 
leren. Gymkleding is vanaf groep 3 verplicht. 

De gymlessen zijn voor alle kinderen verplicht. Natuurlijk kan 
het voorkomen dat kinderen om medische redenen (tijdelijk) niet 
mee kunnen doen. Belangrijk is wel om de school hierover bijtijds 
mondeling of schriftelijk te berichten. 
Kinderen waarbij de motorische ontwikkeling minder goed 
ontwikkeld is, worden gescreend door de vakleerkracht 
gymnastiek. In samenspraak met de groepsleerkracht en de intern 
begeleider wordt gekeken of aanvullende oefeningen noodzakelijk 
zijn, de zogenaamde Motorische Remedial Teaching (MRT). Mocht 
uw kind hiervoor in aanmerking komen, dan wordt er uiteraard 
contact met u opgenomen. 

Groep 8: een bijzonder jaar
Groep 8 is een heel bijzonder jaar voor zowel de kinderen als de 
ouders/verzorgers. Het kind maakt aan het einde van het jaar de 
overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs 
en dient dus voorbereid te worden op deze overgang. Op de 
Jozefschool wordt hier in groep 8 dan ook veel aandacht aan 
besteed. Informatie over het voortgezet onderwijs, een oriëntatie 
op verschillende beroepen, een bezoek aan de OSG De Hogeberg 
en niet te vergeten het schooladvies zelf! 

Gedurende het gehele schooljaar vinden er allerlei activiteiten 
plaats in groep 8. We hebben er als school voor gekozen om niet 
alle leuke dingen aan het einde van het jaar te plannen, aangezien 
dit toch al een drukke periode is. Aan het einde van het jaar 
dient zich het afscheid van de basisschool aan. Natuurlijk hoort 
daar een afscheidsmusical bij. In de weken voorafgaand aan de 
laatste schoolweek wordt vaak intensief geacteerd en gezongen 
en wordt enthousiast geknutseld aan de decors. Na afloop van 
de voorstelling voor de ouders is er een afscheidsfeestje voor 
de ouders en een disco voor groep 8 in de hal van de school. Op 
de laatste ochtend nemen de kinderen dan echt afscheid van de 
Jozefschool.

Schooladvies groep 8 
Het schooladvies is het advies dat de school aan de ouders 
geeft over de meest geschikte vorm van vervolgonderwijs voor 
het voortgezet onderwijs. Dit schooladvies wordt opgesteld in 
samenspraak met de leerkrachten van de laatste 3 jaren, de intern 
begeleider en de directie. Het advies wordt door het VO gebruikt 
om een goede plaatsing van uw kind te realiseren. De Jozefschool 
heeft geen invloed op de klas waar uw kind wordt geplaatst. 

De gegevens uit het leerlingvolgsysteem, de NSCCT test in groep 
7 en de eindtoets die in groep 8 wordt afgenomen spelen een rol in 
de advisering. Ook zaken als doorzettingsvermogen, concentratie, 
werkhouding, het -al dan niet- maken van huiswerk spelen een rol. 
Het schooladvies is een advies van de school, dit betekent dat u als 
ouders/verzorgers dus ook geen invloed heeft op het advies zelf. 

Hoewel we dit schooladvies zorgvuldig opstellen, kan het 
gebeuren dat u als ouders/ verzorgers een ander beeld heeft van 
het vervolgonderwijs voor uw kind. Wanneer u het niet eens bent 
met het advies, dan kunt u een tweede gesprek aanvragen met 
de directie. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen en op basis van 
duidelijke argumenten kan het voorkomen dat een advies wordt 
aangepast.

Een van die gevallen is de heroverweging die we als school 
wettelijk moeten maken. Als uit de uitslag van de eindtoets een 
hoger schooladvies naar voren komt dan het schooladvies dat 
we zelf als Jozefschool hebben gegeven, dan dienen we dit te 
heroverwegen. We gaan als school dan opnieuw bekijken welk 
advies we geven en gaan hierover met u in gesprek.

Tenslotte: het schooladvies is een advies dat we als Jozefschool 
zeer zorgvuldig opstellen. Over het algemeen blijkt dat onze 
advisering voor een groot deel overeenkomt met de uiteindelijke 
uitstroom uit het VO. Echter: uw kind maakt op het VO een grote 
ontwikkeling door, waardoor er uiteraard geen garanties te geven 
zijn op succes.



Ten aanzien van het gebruik van internet hebben we als school 
de opvatting dat we geen sites afschermen voor de kinderen. 
Sites waarop veel geweld of seks te zien is, zijn uiteraard niet 
toegestaan. Toch kan het gebeuren dat kinderen op een dergelijke 
site terecht komen. We vinden het in dit geval beter om met de 
kinderen te bespreken hoe je hiermee omgaat dan deze sites af 
te schermen. Ook thuis kan dit gebeuren! We hanteren hiervoor 
een zogenaamd internet protocol dat regelmatig met de kinderen 
wordt besproken, ook in het kader van het fenomeen “Digitaal 
pesten”. Dit protocol is in te zien op school. 

Ook worden er lessen sociale media gegeven in de groepen 6, 7 
en 8, waarbij we de kinderen bewust maken van de mogelijkheden 
en risico’s van de nieuwe media. We merken dat het zowel voor 
ouders als kinderen vaak lastig is om hier op een goede manier 
mee om te gaan. Bewustwording van het eigen mediagedrag en 
dat van anderen, het -vooral niet!- oplossen van conflicten via 
internet, de kansen en bedreigingen die de sociale media hebben 
worden zeer regelmatig met de kinderen besproken.

avond is er voor alle ouders/verzorgers gelegenheid om op het 
schoolplein even bij te praten met een glaasje chocolademelk. 
Uiteraard zingen de kinderen enkele kerstliedjes. 
De kerstviering voor de kinderen vindt meestal op de laatste 
schooldag voor de vakantie plaats in de kerk. Deze viering heeft 
een meer catechetisch karakter. Eenzelfde soort viering vindt 
plaats met Pasen.

Jozeffeest 
Een bijzondere viering is het feest rond de naamdag van de school 
op 19 maart. Tijdens deze dag staat het saamhorigheidsgevoel 
centraal: we zijn samen de Jozefschool! De kinderen worden 
verdeeld in groepjes, samengesteld uit de kinderen van groep 1 tot 
en met groep 8. Deze groepjes doen vervolgens allerlei activiteiten 
binnen en buiten de school. Een sfeervol gebeuren, waarbij ook de 
ouders zeer actief betrokken zijn. 

Verjaardag van de leerkracht 
Deze wordt op een door de leerkracht bepaalde dag samen met de 
kinderen gevierd. Natuurlijk wordt er op die dag afgeweken van 
het rooster en staat die dag in het teken van spelletjes, traktaties 
en plezier! De kleutergroepen vieren deze dag gezamenlijk.

Schoolreisjes en excursie
Jaarlijks is er voor iedere groep een schoolreisje gepland. De 
lagere groepen blijven op het eiland, terwijl de hogere groepen 
ook een bezoek aan de overkant kunnen maken. 
Groep 7 gaat voor een driedaags schoolreisje naar Loon op Zand, 
waarin een bezoek aan de Efteling een jaarlijks hoogtepunt is voor 
de kinderen. 
Naast deze schoolreisjes vinden regelmatig excursies plaats aan 
de hand van een thema of onderwerp die in de klas centraal staan, 
zoals excursies voor natuur- en milieueducatie aan bijvoorbeeld 
Ecomare of voorstellingen rondom muzische vorming. Deze 
bezoeken zijn in principe altijd in de nabije omgeving van de 
school. Voor veel schoolreisjes worden ook ouders gevraagd om 
de leerkracht(en) te assisteren. Wanneer het niet mogelijk is om 
excursies of schoolreisjes te voet te doen, zal gekozen worden 
voor vervoer met personenauto’s of voor bovenbouwgroepen 
met de fiets. Op school is het gehele beleid ten aanzien van de 
schoolreisjes ter inzage aanwezig.
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Andere activiteiten voor de kinderen 
Projecten 
Ieder schooljaar plannen wij binnen ons programma 
schoolprojecten. Tijdens deze projecten is de hele school bezig 
met een van tevoren vastgesteld thema. Afhankelijk van het 
onderwerp is er na afloop van het project een presentatie voor de 
ouders, zodat u een beeld krijgt van wat er allemaal rond dit thema 
gedaan is. Het eerste schoolproject dit jaar is gepland rondom de 
Kinderboekenweek met als thema: 
Gi-ga-groen. Naast deze projecten zijn er in de groepen het hele 
jaar door kleinere projecten rondom wereldoriëntatie. Deze 
onderwerpen kunnen per groep verschillen. Deze thema’s worden 
per groep gepland en veelal in samenspraak met de collega’s uit de 
andere groepen uitgewerkt.

Presentaties 
In het schooljaar vinden regelmatig presentaties plaats. Tijdens 
deze presentaties laten kinderen aan elkaar en aan hun ouders/
verzorgers vaak zien wat ze de afgelopen weken hebben gedaan 
in de klas. De presentaties worden in de speelzaal gehouden op 
verschillende dagen van 8.30 tot ongeveer 9.00/ 9.15 uur. 
Ouders/verzorgers zijn van harte welkom om de sfeer op school 
te proeven en te genieten van de optredens van hun kind(eren)! 
Het weekbericht vermeldt wanneer u kunt komen kijken. Ook 
op de agenda van Kwieb en de website staan de data van de 
voorstellingen vermeld..

Vieringen 
Het samen vieren neemt een belangrijke plaats in op de 
Jozefschool. Het saamhorigheidsgevoel binnen de school wordt 
hierdoor versterkt, waarbij ook de koppeling naar de katholieke 
identiteit van de school duidelijk zichtbaar wordt. Gedurende 
het schooljaar vinden er enige belangrijke vieringen plaats. We 
starten het schooljaar met een openingsviering en eindigen met 
een slotviering. Natuurlijk vieren we het Sinterklaasfeest. In de 
groepen 1 t/m 4 komt Sinterklaas op bezoek en krijgen de kinderen 
een cadeautje. De hogere groepen vieren dit op hun eigen wijze 
met surprises en een kort Sintbezoek. 

Ook Kerstmis is een belangrijk feest voor ons. Het is op onze school 
gebruikelijk dat er voor de kerstvakantie een “kerstbuffet” voor 
alle kinderen en leerkrachten wordt georganiseerd. Dit feestelijke 
gebeuren vindt in het begin van de avond plaats. Gedurende deze 

Computers op de Jozefschool 
Op de Jozefschool besteden we veel aandacht aan het gebruik 
van computers. Ieder lokaal beschikt over een digitaal schoolbord. 
De school beschikt over een modern wifi-netwerk. We hebben op 
school voldoende Chromebooks voor de kinderen, die regelmatig 
ingezet worden om opdrachten uit te werken of om kinderen te 
ondersteunen bij hun opdrachten. De inzet van de 3D-printer leert 
kinderen om kennis te maken met de hedendaagse technieken en 
zich te verwonderen over de snelheid van ontwikkelingen in ons 
digitale tijdperk. In groep 8 maakt ieder kind jaarlijks een eigen 
ontwerp op de 3D-printer. In groep 8 zijn “specialisten” aanwezig: 
leerlingen die al veel weten van de printer en de andere kinderen 
kunnen helpen bij het ontwerpen en printen.

Door de inzet van een professionele ICT-organisatie bij de 
scholen van stichting Sarkon is de inzet van ICT op de Jozefschool 
nagenoeg 100% gegarandeerd. Dit bedrijf ondersteunt de school 
bij aanschaf, onderhoud en storingen en heeft een zeer snelle 
responstijd. Daarnaast maken we als school gebruik van de 
expertise van zogenaamde i-coaches, die leerkrachten inhoudelijk 
ondersteunen bij het gebruik van programma’s en methodes.

Ons computeronderwijs start al bij de kleuters. Gedurende de hele 
schooldag worden de chromebooks door de kinderen gebruikt 
om bepaalde vaardigheden te leren en/of te automatiseren, 
bijv. kleuren en vormen, tafels, werkwoordsvormen, enz. In een 
aantal gevallen assisteren ouders de leerkrachten hierbij. Veel 
programma’s ondersteunen de verschillende methodes, maar er 
wordt ook gebruik gemaakt van programma’s ten behoeve van de 
leerlingenzorg. In de hogere groepen besteden we aandacht aan 
Google docs. Ook typevaardigheid komt aan bod in groep 6.
Verschillende toetsen worden digitaal afgenomen, waarbij de 
resultaten direct vertaald worden naar gerichte oefeningen voor 
de kinderen. 

Daarnaast geven de kinderen presentaties van boekbesprekingen 
en spreekbeurten via de digitale schoolborden. 
Regelmatig schaffen we nieuwe educatieve software aan, 
waarmee de kinderen dan doorgaans zelfstandig kunnen werken. 
De school beschikt over een snelle internetverbinding en er kan 
zodoende zowel door leerkrachten als door leerlingen effectief 
gebruik gemaakt worden van internet. 
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3. De aanmelding van nieuwe 
 leerlingen op de Jozefschool 

Aanmelding en inschrijving
De Jozefschool is een katholieke school en vanuit die visie voeren 
wij een open aannamebeleid. Onze school staat open voor alle 
leerlingen, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond of 
gezindte. Wel verwachten wij dat de leerlingen meedoen met de 
catecheselessen, respect opbrengen voor het Christendom en 
voor elkaars verschillende culturele en religieuze achtergronden. 

Reguliere aanmelding 
Wanneer u voor de Jozefschool heeft gekozen, kunt u uw kind 
aanmelden door middel van een ondertekend inschrijfformulier. 
U verklaart zich hierbij akkoord met de uitgangspunten 
en grondslagen van de school, zoals geformuleerd in de 
schoolgids. Op dit formulier wordt u gevraagd naar medische 
problemen of mogelijke ontwikkelingsachterstanden. Naast het 
inschrijfformulier ontvangt u een formulier ten behoeve van 
de vrijwillige ouderbijdrage, een formulier waarbij u al dan niet 
toestemming geeft voor het verspreiden van adresgegevens in de 
groep van uw kind(eren) en het plaatsen van foto’s op social media 
en een formulier waarop u de opleidingsgegevens van de ouders/
verzorgers kunt invullen. Ook dient u bij al deze formulieren een 
kopie van het burgerservicenummer en de zorgpas van het kind 
bij te voegen. 
U ontvangt vervolgens een brief waarin we bevestigen dat uw 
kind is ingeschreven op school.

Aanmelding van kinderen met een bijzondere 
hulpvraag 
Wanneer u hebt aangegeven op het formulier dat uw kind reeds 
hulp heeft gehad, of u verwacht dat uw kind specifieke extra hulp 
nodig heeft, dan vragen wij u om dit in het gesprek met de school 
aan te geven. Tevens vragen we u om toestemming te verlenen 
voor de inzage in bijvoorbeeld onderzoeksverslagen. Dit doen 
we om een totaalbeeld van uw kind te krijgen en een juist oordeel 
te kunnen vormen, alvorens uw kind definitief in te schrijven. 
Uiteindelijk is het vooral in het belang van uw kind(eren) als we 
samen een afgewogen beslissing nemen.De intern begeleider 
beoordeelt deze verslagen en bespreekt dit met de directie. 
Hoewel de Jozefschool veel aandacht en energie besteedt aan 
de zorg voor uw kind, is en blijft het een reguliere basisschool. 
Dit heeft tot gevolg dat met name de faciliteiten van de school 
hierdoor minder groot zijn dan op een speciale school voor 
basisonderwijs. Wat onze mogelijkheden als school zijn ten 
aanzien van bijzondere ondersteuning, staat beschreven in ons 
Schoolondersteuningsprofiel. Dit is op school op te vragen en in te 
zien via onze website.

Voor kinderen die specifieke zorg nodig hebben is het van het 
grootste belang om in goed overleg te bekijken of we als school die 
zorg kunnen bieden. Uiteindelijk zijn er grenzen aan de zorg die 
de school aan individuele leerlingen kan bieden. Het advies van de 
school is in principe bindend.

In alle gevallen wordt de aanname van een leerling getoetst aan 
de volgende criteria: 
•    De leerling is geschikt voor het basisonderwijs. Dit blijkt uit   
 het onderwijskundig rapport of uit de voorgeschiedenis   
 van het kind. 
•  Er blijft een evenwichtige balans in groepsgrootte en   
 zorgleerlingen op onze school en in de groep waar het kind   
 geplaatst kan worden. 
•   De Jozefschool kan de leerling de kwaliteit van onderwijs   
 bieden waar het kind recht op heeft om zich optimaal te   
 kunnen ontwikkelen. 
•   De groepsleerkracht kan zijn taak vervullen, zodat optimale   
 aandacht voor alle kinderen gewaarborgd is. 
• De Jozefschool heeft voldoende hulpmiddelen en    
 kennis die de leerling nodig heeft voor de begeleiding van de   
 onderwijsleersituatie. 
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Plaatsing van leerlingen met een bijzondere ondersteunings-
behoefte, hangt af van mogelijkheden en omstandigheden van de 
school. Omstandigheden, zoals samenstelling en groepsgrootte, 
zijn niet ieder jaar hetzelfde, waardoor de criteria anders 
geïnterpreteerd kunnen worden. Uiteindelijk maken we de 
afweging of we binnen de grenzen van ondersteuning blijven die 
we als school kunnen bieden (zie ook bij speciale ondersteuning 
voor kinderen). 

We hechten er grote waarde aan om zeer zorgvuldig met deze 
materie om te gaan. Blijkt uiteindelijk na goed overleg dat het voor 
de school niet mogelijk is om uw kind verantwoord op te vangen, 
dan kunnen we uw kind niet plaatsen. Het recht op keuzevrijheid 
betekent namelijk geen automatisch toegangsrecht in het regulier 
onderwijs. Samen met u gaan we op zoek naar de meest geschikte 
plek voor uw kind.

Instroom vanuit een andere Texelse basisschool 
Het kan gebeuren dat u gedurende de schoolloopbaan van uw 
kind besluit om een andere Texelse basisschool te kiezen. Dit 
besluit kan uiteraard verschillende oorzaken hebben. 
Een overstap is vaak een ingrijpende beslissing voor zowel de 
ouders/verzorgers als voor het kind. U begrijpt dat we hier dan 
ook uiterst zorgvuldig mee om willen gaan, in het belang van 
u, het kind en de school van herkomst. Indien een tussentijdse 
overplaatsing het geval is, verzoeken we u dit altijd bij ons aan te 
geven. Vooraf dient u altijd contact op te nemen met de directie 
van de betreffende basisschool, hierover zijn met de verschillende 
besturen afspraken gemaakt. In overleg met u en de huidige 
basisschool waarop uw kind staat ingeschreven, bepalen we het 
vervolgtraject voor een eventuele inschrijving. 
De Texelse basisscholen hebben een protocol opgesteld, dat u 
ontvangt van de directeur van de huidige school als u een overstap 
overweegt. 

De indeling van kinderen in de verschillende 
groepen 
Afhankelijk van het aantal groepen in de school, hanteert de 
school bij de indeling van de kinderen de volgende criteria: een 
evenredige verdeling van kinderen met extra zorg, een evenredige 
leeftijdsopbouw binnen de groep (bijvoorbeeld jongste/middelste/
oudste kleuters) en een zo gelijk mogelijke verdeling van jongens 
en meisjes. 

Indien mogelijk wordt ook met door de ouders aangedragen 
bijzondere omstandigheden rekening gehouden, of een voorkeur 
voor plaatsing bij een vriendje of vriendinnetje. Het zal u duidelijk 
zijn dat het “kiezen” van een juf, meester of groep, met name bij 
de kleutergroepen, dus niet tot de mogelijkheden behoort. De 
leerkrachten bepalen in onderling overleg welke kinderen naar 
welke groep gaan. In principe hebben de ouders hierin geen 
inspraak, de keuzes worden gemaakt op basis van de expertise en 
observaties van de leerkrachten en de opgedane ervaringen uit 
het verleden. Het kan zijn dat de leerkrachten een aantal ouders 
benaderd voor aanvullende informatie.

Hoewel we met de plaatsing van kinderen in een groep uiterst 
zorgvuldig te werk gaan, kan het voorkomen dat in de ogen van de 
ouders niet de juiste keuze is gemaakt. U kunt dan altijd contact 
opnemen met de school, waarbij we nadrukkelijk stellen dat dit 
niet automatisch betekent dat uw wensen worden gehonoreerd. 
Slechts in het geval dat er zeer zware argumenten zijn die nog niet 
zijn meegewogen, kan er van de groepskeuze worden afgeweken.

Zindelijk of niet?
Kinderen die naar de basisschool gaan zijn over het algemeen al 
zindelijk, soms is dat nog niet het geval. Wanneer uw kind nog 
helemaal niet zindelijk is, dan maken we afspraken met de ouders 
om te bespreken wat we in bepaalde gevallen moeten doen. 
Hulp van ouders kan dan gevraagd worden, vanwege de andere 
kinderen in de klas die begeleid moeten worden.

Doorstroming 
We gaan ervan uit dat de kinderen in principe in acht jaar de 
school doorlopen. Soms kan het om onderwijskundige redenen 
verstandig zijn de schoolperiode met een jaar te verlengen. In het 
overgrote deel van de gevallen gebeurt dit dan in de onderbouw. 
Een besluit hiertoe wordt in goed overleg met u als ouders 
genomen, waarbij het uitgangspunt is, dat school en ouders 
gezamenlijk volledig achter het te nemen besluit moeten staan. 
Het is van groot belang dat de kinderen die een jaar verlenging 
krijgen goed begeleid worden, waarbij de gedachte is dat dit voor 
het kind een aantoonbare meerwaarde moet hebben. Hiervoor 
stellen we een handelingsplan op, om de gesignaleerde problemen 
aan te pakken. 
Soms gebeurt het dat het niveau van een kind dusdanig hoog is, 
dat overwogen kan worden het een groep te laten overslaan. 
Ook hiervoor geldt dat we een dergelijk besluit in goed overleg 
zullen nemen. In voorkomende gevallen kunnen we het kind ook 
verwijzen naar de externe plusgroep of onze eigen plusgroepen.

Verwijdering van kinderen 
In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat de school de 
toegang van een kind tot de school -tijdelijk- kan ontzeggen. 
Uiteraard komt een dergelijk besluit niet uit de lucht vallen en is er 
daarvoor intensief contact met ouders/verzorgers geweest. Een 
dergelijk besluit wordt genomen door de directie van de school in 
samenspraak met de voorzitter van het College van Bestuur van 
Stichting Sarkon. 

Uitstroom naar een andere school
Bij verhuizing, plaatsing op een andere basisschool of verwijzing 
naar een school voor speciaal (basis)onderwijs geeft de school 
altijd een Onderwijskundig Rapport mee. Dit is wettelijk verplicht. 
Hierin staat beschreven hoe het met de leerling is gesteld, welke 
vorderingen het kind heeft gemaakt en of er bijzonderheden zijn 
te melden. Daarnaast geven we relevante toetsgegevens mee die 
voor de voortgang van het onderwijsproces van belang zijn. 
U dient hiervoor een apart formulier te ondertekenen.
Bij de overgang naar het Voortgezet Onderwijs geven we 
standaard een onderwijskundig rapport, een uitdraai van het 
leerlingvolgsysteem, de uitslag van de NSCCT en de eindtoets 
mee. Met deze gegevens kunnen we waarborgen dat uw kind op 
de juiste plek en het juiste niveau wordt geplaatst. 
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4. De ondersteuning 
    van kinderen

Kinderen verschillen… en dat mag! 
We proberen op school zo goed mogelijk om te gaan met die 
verschillen en proberen het onderwijs aan de kinderen zo 
te geven dat alle kinderen optimale ondersteuning kunnen 
krijgen. Al onze activiteiten rondom de ondersteuning aan 
kinderen staan beschreven in ons zorgplan, dat jaarlijks 
geactualiseerd wordt. Dit zorgplan is uiteraard ter inzage voor 
u beschikbaar. Een samenvatting hiervan staat in dit hoofdstuk 
beschreven. Daarnaast staat onze aanpak ook beschreven in 
het Schoolondersteuningsprofiel, dat ook via de website voor u 
beschikbaar is.

Het leerlingvolgsysteem
Vanaf het moment dat uw kind op school komt, worden de 
ontwikkelingen van uw kind zorgvuldig getoetst en bijgehouden. 
We hebben hiervoor diverse methoden en middelen tot onze 
beschikking. 

Observaties
Het observeren van kinderen neemt in ons onderwijs een 
grote plaats in. Het kijken naar kinderen hoe ze spelen, samen 
spelen, werken en samenwerken is één van de pijlers waarop 
de aanpak van uw kind wordt bepaald. Soms aan de hand van 
observatiebladen of een checklist, vaak ook zonder een dergelijke 
lijst gedurende de schooldag.  Deze observaties worden vastgelegd 
in ons leerlingvolgsysteem. De leerkrachten kunnen gemakkelijk 
terugzien hoe de ontwikkeling van een kind verloopt en kunnen 
u hierin inzage geven. Veel observaties worden dan ook gebruikt 
voor de rapportage aan ouders en voor de overdracht van de ene 
naar de andere groep. 

Methode gebonden toetsen
Vanaf groep 3 wordt meer methodisch gewerkt. Aan de hand 
van de toetsen die bij de methodes horen, krijgt de leerkracht 
een beeld van de ontwikkeling van het kind. Op basis van 
de methodegebonden-toetsen maakt de leerkracht een 
analyse van de toets via een zogenaamd actieformulier, dat 
aanknopingspunten biedt voor de verdere aanpak rondom een 

bepaald onderdeel van de lesstof. Deze acties worden planmatig 
verwerkt in de dagplanning van de leerkrachten. De oefenstof van 
de kinderen wordt grotendeels door de leerkracht nagekeken. In 
de hogere groepen wordt werk regelmatig direct met de kinderen 
samen nagekeken en besproken. Ook kijken kinderen zelf hun 
oefenstof na, wat niet altijd door de leerkracht wordt overgedaan. 
We geven de kinderen hierbij een grote mate van eigen 
verantwoordelijkheid, wat tevens leidt tot meer reflectie op en 
bewustwording van het gemaakte werk. Het kan dus voorkomen 
dat niet al het oefenwerk van de kinderen door de leerkracht is 
beoordeeld. Toetsen die bij de methode horen, worden uiteraard 
altijd door de leerkracht gecorrigeerd.

IEP-leerlingvolgsysteem
Naast de methodegebonden-toetsen gebruiken we ook in de 
school het IEP leerlingvolgsysteem. Dit betekent dat de school de 
vorderingen van leerlingen kan volgen vanaf het moment dat zij 
starten in groep 3 tot en met groep 8. We toetsen op deze manier 
methode-onafhankelijk het begrijpend en technisch lezen, spelling 
en rekenen.

IEP staat voor Inzicht Eigen Profiel. Het is belangrijk dat een kind 
inzicht heeft in zijn/haar vaardigheden en de groeimogelijkheden. 
Vanuit IEP LVS krijgt uw kind twee keer per jaar, toegevoegd aan 
het rapport, een Talentenkaart. De talentenkaart maakt voor een 
kind goed inzichtelijk en geeft een compleet beeld op het
gebied van hoofd, hart én handen; "Waar sta je als kind op dit 
moment, welke ontwikkeling heb ik doorgemaakt en op welke 
gebieden zijn er nog groeimogelijkheden?"

Hoe volgt het IEP LVS een kind?
Het IEP Leerlingvolgsysteem (LVS) bevat volgtoetsen voor 
leerjaar 3 t/m 8 voor taal en rekenen, maar ook voor de zachtere 
vaardigheden; sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak 
en creatief vermogen; het zogenoemde onderdelen "Hoofd, 
Hart&Handen". De manier van toetsen binnen het IEP LVS maakt 
het mogelijk dat uw kind op al deze aspecten wordt gevolgd en dat 
uw kind op een passend niveau wordt getoetst waardoor direct na 
de toets verder gewerkt kan worden aan de eigen ontwikkeling.

Ontwikkelingsvolgmodel Jonge Kind (Edumaps)
Voor het bijhouden van de ontwikkeling van de kleuters, hebben 
we de beschikking over het OVMJK van Dick Memelink. In dit 

model staan de verschillende fasen beschreven die een kleuter in 
zijn of haar ontwikkeling doormaakt. De leerkrachten observeren 
de kinderen en vullen in het model de huidige ontwikkeling van 
het kind in. We zien hierdoor snel hoe een kind zich ontwikkelt. 
Vervolgens kunnen we effectief aansluiten bij de volgende stap 
die een kind gaat maken: door gerichte aandacht of oefeningen 
kunnen we het kind goed op weg helpen in zijn of haar ontwikkeling. 
Een prachtig systeem, dat de leerkracht u graag laat zien aan de 
hand van de ontwikkelingen van uw kind!

Dossiervorming
Het is van groot belang om de ontwikkeling van uw kind en alles 
wat hiermee te maken heeft zorgvuldig te noteren en te bewaren. 
We gebruiken hiervoor het administratiepakket ESIS, een pakket 
dat binnen het gehele bestuur van Stichting Sarkon gebruikt wordt. 
Al deze gegevens vormen later mede de basis voor de rapportage 
naar de ouders. Het dossier van het kind bevat gegevens over de 
gezinsomstandigheden, de leerling-besprekingen, gesprekken 
met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen, toets- en 
rapportgegevens van de verschillende jaren, enz. Zo ontstaat 
er van iedere leerling een overzichtelijk en compleet beeld van 
de schoolperiode van het kind. Naast de schoolleiding, de intern 
begeleider en de groepsleerkracht heeft alleen u als ouder recht op 
inzage. Wanneer u het dossier van uw kind wilt inzien, verzoeken 
we u hiervoor een afspraak te maken met de leerkracht van uw 
kind, de Intern Begeleider of de directie.

Gesprekscyclus rondom ondersteuning
Op de Jozefschool is er een cyclus van gesprekken rondom de 
ondersteuning van onze kinderen gepland. Aan het begin van 
ieder schooljaar zijn er overdrachtsgesprekken van de kinderen 
naar de nieuwe groep, om de doorgaande lijn tussen de groepen te 
waarborgen. Daarnaast bespreken de leerkrachten met de intern 
begeleider en de directie de doelen die er voor het aankomende 
schooljaar worden gesteld. Deze doelen, per kind of per groep, 
worden 4 keer per jaar besproken en eventueel aangepast. 
Hierdoor wordt ons onderwijs niet vrijblijvend, maar vooraf 
gepland ingevuld. 
Gesprekken rondom toetsgegevens, handelingsplannen en andere 
zaken vinden regelmatig plaats met leerkrachten en de ouders van 
kinderen die speciale ondersteuning nodig hebben. Indien nodig 
wordt een leerlingbespreking gehouden met de leerkracht en de 
intern begeleider. 

Jaarlijks vinden structureel vier zorggesprekken plaats tussen ib ’er 
en de directie, waarin algemene knelpunten of succeservaringen 
worden besproken en meegenomen in de ontwikkeling van het 
beleid van de school. Indien nodig vindt er ook incidenteel overleg 
plaats. Voor kinderen met bijzondere ondersteuningsbehoeften 
zijn 8 keer per jaar afzonderlijke momenten gepland voor overleg 
in een ondersteuningsteam. In dit team nemen de directeur, de 
intern begeleider, een orthopedagoog, de groepsleerkracht, de 
ouders en indien nodig een schoolmaatschappelijk werker of 
andere specialisten plaats. Samen onderzoeken en bespreken we 
de ondersteuningsbehoeften van uw kind. 

Speciale ondersteuning aan kinderen
Uitgangspunten 
Sommige kinderen hebben, naast het aangeboden lesprogramma, 
extra individuele hulp nodig. De intern begeleider ondersteunt de 
leerkrachten om de ondersteuning voor deze kinderen zo goed 
mogelijk te kunnen uitvoeren. Ook analyseert de intern begeleider 
samen met het team de toets resultaten van de gehele school, 
om zodoende zicht te krijgen op ons totale onderwijsniveau. 
Extra hulp wordt in principe door de eigen leerkracht in de groep 
gegeven. In een aantal gevallen wordt de leerkracht ondersteund 
door de onderwijsassistent. Voor kinderen die een arrangement 
krijgen, een aanbod aan specifieke ondersteuning, geldt dat de 
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beschikbare tijd ook voor het grootst deel aan het betreffende 
kind ten goede komt. Het kan voorkomen dat om didactische of 
pedagogische redenen er ook andere kinderen aanschuiven die 
hulp nodig hebben of juist kunnen bieden.

We werken vanaf groep 3 standaard met 3 verschillende niveaus 
in de groepen. Hierdoor zijn we in staat om gericht in te spelen op 
de verschillende niveaus van de kinderen. Regelmatig delen we de 
kinderen naar aanleiding van hun resultaten opnieuw in, zodat de 
kinderen altijd uitgedaagd worden op hun eigen niveau.

Signalering 
In veel gevallen signaleert de leerkracht als eerste dat een kind 
bepaalde leerstof niet aankan of de leerstof wellicht te gemakkelijk 
vindt. Ook kunnen er gedragsproblemen of andere problemen 
zijn. Dit kan waargenomen worden door observaties in de klas, 
resultaten van methodegebonden toetsen of door de resultaten 
van een afgenomen IEP toets uit het leerlingvolgsysteem. Soms 
geven ouders aan dat hun kind extra in de gaten gehouden moet 
worden.

Beoordeling en behandeling 
Vervolgens is het van belang om de resultaten te wegen: in 
hoeverre is er sprake van een structurele leerachterstand of 
bijvoorbeeld gedragsproblemen, of betreft het een incidenteel 
probleem. Begrijpt een kind bijvoorbeeld de breuken niet goed 
of is er sprake van een structurele rekenachterstand? In veel 
gevallen kan de leerkracht zelf een oplossing vinden en zelf het 
probleem aanpakken. Wanneer duidelijk is dat er structurele 
problemen zijn, dan heeft de leerkracht een gesprek met de intern 
begeleider. Zij bespreken onderling wat er aan de hand is, wat er 
al gedaan is en vooral wat de hulpvraag is van de leerkracht: Hoe 
kan ik als leerkracht dit kind verder helpen? Vervolgens kan een 
handelingsplan voor een individueel kind of een groepsplan voor 
meerdere leerlingen opgesteld worden. 

Onderwijsplannen
In het schooljaar 2021-2022 is de Jozefschool gestart met het 
"Groepsplanloos werken". Hierbij is de keuze gemaakt om te werken 
met onderwijsplannen; plannen die schoolbreed zijn opgesteld en 
schoolbreed worden gedragen. Als startpunt is begonnen met 
het opstellen van drie onderwijsplannen, samenwerking met de 
betreffende coördinator, intern begeleider en een afvaardiging 

van het team. Er zijn onderwijsplannen opgesteld voor; Rekenen - 
Begrijpend en Technisch Lezen - Spelling en Taal (STAAL).  
In het onderwijsplan is per vakgebied vastgelegd hoe wij op 
de Jozefschool omgaan en op welke werkwijze wij met deze 
vakgebieden werken.

Verder staat in het onderwijsplan beschreven, per niveau, wat 
het doel is van een bepaalde aanpak, hoe lang die gaat duren, wie 
de behandeling uitvoert, wanneer en waar dat gebeurt en welke 
materialen er gebruikt worden.

De onderwijsplannen worden twee keer per jaar, indien nodig, 
aangepast. Dit gebeurt na aanleiding van de inzichten voortkomend 
vanuit de groepsgesprekken die de intern begeleider voert met de 
betreffende coördinatoren en groepsleerkrachten. Hiervoor is 
een gesprekscyclus opgesteld. Na een IEP LVS meetmoment (twee 
keer per jaar, opgenomen in de toetskalender) volgt een gesprek 
met;
• per vakgebied met de betreffende coördinatoren
• per groep tijdens de groepsgesprekken 
• op schoolniveau tijdens de datadag van 22 juni.

Met name deze structurele terugkoppeling geeft ons de 
mogelijkheden om gericht de vorderingen van uw kind te 
blijven volgen. We accepteren tegelijkertijd ook verschillen in 
ontwikkeling van leerlingen, zowel als het gaat om voorsprong 
als om achterstand. Ieder kind is uniek en ieder kind zal zich op 
zijn of haar eigen wijze ontwikkelen. Dit betekent dus ook dat niet 
automatisch iedere achterstand onmiddellijk een aangepast plan 
tot gevolg heeft. Bij zorgen over het verloop van de ontwikkeling 
zal extra hulp altijd in goed overleg met u gebeuren. 

Bovenschoolse ondersteuning
Wanneer we met elkaar vaststellen dat het bieden van 
ondersteuning op groepsniveau niet het gewenste resultaat heeft, 
dan wordt de ondersteuning opgeschaald naar bovenschools 
niveau. In samenspraak met u als ouders/ verzorgers, wordt 
bekeken welke ondersteuning wenselijk is. Dit gesprek vindt 
plaats in het zogenaamde Ondersteuningsteam (OT) van de school. 
Afhankelijk van onze vragen, kunnen -externe- deskundigen 
worden ingeroepen om e.e.a. te onderzoeken. Vervolgens wordt 
een plan van aanpak gemaakt, dat wordt beschreven in een 
groeidocument. Soms vraagt ondersteuning extra inzet van een 
onderwijsassistent of leerkracht. We hebben hiervoor vanuit 
het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland extra 
financiële middelen voor gekregen. De intern begeleider bewaakt 
de inzet van deze middelen en zet de ondersteuning effectief 
in. Wanneer we constateren dat een leerling het reguliere 
eindniveau van de basisschool niet gaat halen, dan stellen we een 
ontwikkelingsperspectief op. Hierin maken we een inschatting 
van het einddoel dat we verwachten te halen en werken hier 
gericht naar toe.

De kern is echter heel simpel: wanneer uw kind 
zich minder goed of juist beter ontwikkelt dan de 
“gemiddelde” leerling, dan gaan we hiermee aan de 
slag. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de 
ouders/ verzorgers.

Grenzen aan onze zorg 
U merkt dat we als Jozefschool zeer veel tijd en energie besteden 
aan het begeleiden van uw kind met een bijzondere hulpvraag. 
Toch zijn onze mogelijkheden soms beperkt. We zijn een reguliere 

basisschool die tegen grenzen van zorg kan aanlopen. Deze grens 
van onze zorg wordt bereikt wanneer: 
•    het kind niet meer te sturen is; 
•    het kind zo agressief is dat de veiligheid van andere kinderen   
 in het geding is; 
•    er ondanks de nodige ondersteuning stilstand in de 
 ontwikkeling is; 
•    een leerling zoveel begeleiding van de leerkracht vraagt dat   
 dit ten koste gaat van de aandacht voor de overige kinderen; 
•     er meer dan 2 individuele leerlijnen in een klas zijn;
•    een leerling de draagkracht van een leerkracht te boven gaat   
 en er geen verdere mogelijkheden zijn voor ondersteuning en/ 
 of overplaatsing naar een andere groep. 

SBO, SO of Eureka Onderwijs
In een aantal gevallen kan het voorkomen dat u het advies krijgt 
om uw kind over te plaatsen naar een school waar speciale 
ondersteuning geboden wordt. In de praktijk zijn er drie typen 
onderwijs waar een kind naar toe kan: een Speciale school voor het 
Basis Onderwijs (SBO-school), een school voor Speciaal Onderwijs 
(SO-scholen) en een school voor hoogbegaafde kinderen (de Eureka 
klas). Over de toelaatbaarheid van het speciaal basisonderwijs 
beslist de Commissie Toelating Onderwijsvoorziening (CTO). De 
verantwoording voor de toelaatbaarheid tot deze scholen ligt bij 
het SamenWerkingsVerband Kop van Noord-Holland. 
Op Texel is er een school voor SBO, de Kompasschool, in het 
schooljaar 2022-2023 voor de groepen 4 t/m 8. Voor het 
kleuteronderwijs wordt verwezen naar de Kompasschool in Den 
Helder.. SO-scholen zijn in de kop van Noord-Holland gevestigd. 
Voor de verwijzing naar het SBO of het SO zijn er verschillende 
procedures ontwikkeld. Hieronder staat in het kort hoe deze 
worden toegepast.

Procedure bij verwijzing naar het speciaal (Basis)
onderwijs
Als er bij een leerling sprake is van een achterstand op leer- 
en/of gedragsgebied die zo ernstig is dat onze school zelf 
niet in staat is voldoende begeleiding te bieden, wordt met 
de ouders overlegd of plaatsing op een Speciale school voor 
Basisonderwijs beter zal zijn. Het gaat er hierbij niet alleen 
om of een kind al dan niet op de Jozefschool kan blijven, maar 
vooral om de vraag waar het kind zich het beste kan ontwikkelen.  
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Daarna vindt er doorgaans een onderzoek plaats. Dit wordt 
door het eigen specialisten en de school uitgevoerd. Blijkt uit 
het onderzoek dat overplaatsing naar het speciaal onderwijs 
wenselijk is en de ouders het daarmee eens zijn, dan melden 
we het kind bij de CTO aan voor een toelatingsonderzoek. De 
CTO bepaalt uiteindelijk of plaatsing terecht is en of u uw kind 
kunt aanmelden op De Kompasschool, de Speciale school voor 
Basisonderwijs (gevestigd in het gebouw van basisschool De 
Fontein) of op een andere school voor Speciaal Onderwijs in de 
kop van Noord-Holland. In al deze gevallen wordt u door de school 
zorgvuldig meegenomen in dit proces en ondersteunen we u bij de 
vervolgstappen.

Terugplaatsing uit het SBO of SO 
Af en toe komt het voor dat ouders/ verzorgers een verzoek 
indienen om te onderzoeken of hun kind, dat op dat moment in 
het SBO of SO-onderwijs geniet, teruggeplaatst kan worden op de 
Jozefschool. Als school staan we open voor dergelijke verzoeken, 
waarbij het belang van het kind voorop staat. Samen met u kijken 
we naar de redenen die zijn genoemd om het kind in het SBO/ SO te 
plaatsen, bekijken we de voortgang van het kind op leergebieden 
en sociaal emotionele ontwikkeling en bespreken we wat de 
meerwaarde is voor plaatsing op de Jozefschool. Uiteraard vindt 
er een gedegen dossieronderzoek plaats en wordt uitgebreid 
gesproken met de school voor SBO/ SO. Het mag duidelijk zijn dat 
plaatsing alleen doorgang kan vinden, als alle partijen van mening 
zijn dat dit een duidelijke structurele meerwaarde biedt voor het 
kind en dat plaatsing past binnen de grenzen van de ondersteuning.

Ondersteuning op de Jozefschool 
Plusgroep
Op de Jozefschool is in het schooljaar 2021-2022 gestart met 
een intern plusklas, genaamd Doelab (voor de kleutergroepen) 
en Groeilab (voor de groepen 3 t/m 8. De aanmelding hiervoor 
gebeurd via de intern begeleider, in overleg met de leerkracht en 
u als ouder. 

Ook is er op Texel een bovenschoolse Plusklas beschikbaar 
voor hoogbegaafde leerlingen. Om voor plaatsing in deze 
bovenschoolse plusgroep aanmerking te komen, zijn er 
diverse voorwaarden waaraan de kinderen moeten voldoen. 
De intern begeleider coördineert de plaatsing van de 
kinderen, ook hier is intensief contact met u vanzelfsprekend. 

Orthotheek 
In onze orthotheek staan materialen die (naast de methodes) 
gebruikt worden om leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen 
te begeleiden. Ook zijn er materialen aanwezig voor kinderen 
met een voorsprong in de ontwikkeling. Het is dus een soort hulp 
bibliotheek voor leerkrachten. Op basis van de hulpvragen die 
ontstaan, wordt er regelmatig actueel materiaal aangeschaft om 
zo de nieuwste ontwikkelingen op begeleidingsgebied te blijven 
volgen. Ook de computers worden gebruikt om kinderen extra 
leerstof te laten oefenen. Wij beschikken over actuele leer- en 
ontwikkelingsprogramma’s die de kinderen veelal zelfstandig 
kunnen gebruiken, zowel op papier als digitaal. 

Logopedie 
Kinderen in de kleutergroepen worden op het gebied van hun 
spraak-taalontwikkeling gescreend door de leerkrachten zelf, 
die hiervoor in samenspraak met de andere scholen op Texel 
en de gemeente Texel in zijn geschoold. Op basis van deze 
screening onderzoekt een erkende logopedist de kinderen van 
wie we het vermoeden hebben dat logopedische hulp wenselijk 
is. Daarbij wordt gelet op spraak, gehoor, stem en mondgedrag. 
De screeningsgegevens worden met de leerkracht besproken 
en in onderling overleg wordt bekeken welke leerlingen voor 
nader onderzoek, controle of een kortdurende behandeling in 
aanmerking komen. Ook kinderen uit andere jaargroepen kunnen 
op verzoek van de ouders en de leerkracht voor onderzoek 
aangemeld worden. Indien nodig kunnen de ouders voor een 
gesprek worden uitgenodigd. Voor behandeling zal de logopedist 
naar een collega in de vrije vestiging doorverwijzen. Voor meer 
informatie over logopedische hulp kunt u contact opnemen met 
de logopedist of de Intern Begeleider van de school.

Motorische Remedial Teaching (MRT) 
Op Texel worden de scholen door de gemeente ondersteund om 
zogenaamde Motorische Remedial Teaching te geven aan kinderen. 
Kinderen die zich op motorisch gebied onvoldoende ontwikkelen, 
worden gescreend door de leerkrachten bewegingsonderwijs. 
Wanneer blijkt dat er sprake is van een structurele motorische 
achterstand, wordt een behandelplan opgesteld. Ook hiervoor 
geldt dat u als ouder/verzorger altijd op de hoogte wordt gesteld.

Onderwijs Begeleidings Dienst 
Onze school heeft geregeld contact met de 
onderwijsbegeleidingsdienst OBD-Noordwest.     
De begeleiding bestaat uit: 
• Systeembegeleiding: inhoud geven aan de basisschool,   
 schoolplanontwikkeling en specifieke teamscholing.
•     Leerlingbegeleiding: dyslexieonderzoek,     
 dyscalculieonderzoek, observatie bij kleuters en    
 adviesgesprekken met de intern begeleider. 
Ook het komende jaar zullen we regelmatig een beroep doen op 
zowel systeembegeleiding voor de school als voor begeleiding en 
onderzoek van leerlingen met een hulpvraag. 

Sociaal team Texel
Opvoeden en opgroeien is leuk, maar soms ook lastig. Als ouders 
er samen met hun omgeving niet uitkomen, kunnen zij best wat 
advies of hulp bij gebruiken. Of het nu gaat om babyverzorging 
of om pubers, om voeding en gezondheid of om gedrag en 
ontwikkeling. Er zijn tal van organisaties en professionals die 
hierbij kunnen helpen. Bij het Sociaal Team Texel kunt u terecht 
voor vragen over opvoeden en opgroeien. Alle scholen op Texel 
hebben een inlooppunt, waaronder De Jozefschool.

Hoe het sociaal team werkt vindt u terug op www.texel.
nl/sociaalteam Daar kunt u 24 uur per dag terecht voor 
informatie over opvoeden en opgroeien. Informatie over tal van 
onderwerpen en veel gestelde vragen vindt u hier terug. Hoe 
klein of groot uw vraag ook is, neem gerust contact op met het 
schoolmaatschappelijk werk.
Klop dan liever te vroeg aan dan te laat. U kunt via school in contact 
komen met het schoolmaatschappelijk werk of rechtstreeks 
contact opnemen. Voor direct contact (anoniem) kunt u contact 
opnemen met Miranda van Lieshout, schoolmaatschappelijk 
werker van het Sociaal Team Texel vanuit Mee & de Wering. Dit kan 
via telefoonnummer 0681455890 of per e-mail; m.vanlieshout@
meewering.nl. 

Hulp van externe specialisten 
Af en toe bereiken ons verzoeken van ouders die hun kind 
begeleiding van een externe specialist willen bieden. 
Uiteraard hebben ouders/ verzorgers hierin een eigen keuze en 
verantwoordelijkheid. Indien u van externe specialisten gebruik 
wilt maken, dan stellen we het zeer op prijs als we hierbij betrokken 

worden. We hebben immers hetzelfde doel voor ogen: het welzijn 
en de ontwikkeling van uw kind. Wanneer deze hulp onder 
schooltijd moet worden geboden, dan kunnen we in principe aan 
deze verzoeken niet voldoen. Wettelijke regelingen, waaronder 
onder andere de leerplichtwet, zorgen ervoor dat het recht en 
de plicht op onderwijs gewaarborgd blijft. Stichting Sarkon heeft 
beleid opgesteld waaraan externe ondersteuning moet voldoen, 
dit is in te zien op school. Ook voor meer informatie kunt u terecht 
bij de directie van de school.

Meldingsplicht scholen
Wanneer we als school signalen krijgen van -ernstig- misbruik of 
verwaarlozing van kinderen op fysiek of mentaal vlak, dan zijn we 
verplicht om hiervan melding te maken. Afhankelijk van de ernst 
van de situatie kan contact gezocht worden bij de stichting Veilig 
Thuis voor advies of om direct een melding te doen. Ook zullen we 
in voorkomende gevallen een melding doen bij de Verwijsindex, 
die meldingen van verschillende instanties bundelt en een 
coördinator voor verdere afstemming aanwijst.
U begrijpt dat meldingen altijd gebeuren in het belang van een vaak 
kwetsbare leerling, waarbij we gezamenlijk op zoek moeten gaan 
naar een oplossing om het welzijn van het kind te waarborgen.

Wet Passend Onderwijs 
Vanaf 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs formeel een feit. 
Passend onderwijs zorgt er voor dat drie vormen van primair 
onderwijs, regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en 
speciaal onderwijs, in één wet een plek hebben gekregen. Passend 
Onderwijs wil er ook voor zorgen dat op alle drie niveaus een zo 
hoog mogelijke onderwijskwaliteit wordt gerealiseerd. Passend 
onderwijs richt zich op wat kinderen al kunnen en wat zij nodig 
hebben om zich verder te ontwikkelen. Passend onderwijs wil elk 
kind zo thuisnabij mogelijk onderwijs laten volgen. Dat is voor een 
belangrijk gedeelte al gerealiseerd maar er zijn grenzen aan!

Zorgplicht
Passend onderwijs geeft schoolbesturen zorgplicht. Zorgplicht 
betekent dat de school waar U uw kind aanmeldt of uw kind staat 
ingeschreven ten allen tijde moet zorgen voor een passende 
onderwijsplek. Dat kan een plek zijn op de eigen school met extra 
ondersteuning, op een andere reguliere school in de buurt waar 
beter tegemoet gekomen kan worden aan de onderwijsbehoeften 
van uw kind, of een plek op een speciale (basis)school. De school 
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is er verantwoordelijk voor om samen met u voor een geschikte 
plek te zorgen: zorgplicht bij passend onderwijs! Scholen maken 
daartoe deel uit van een samenwerkingsverband en organiseren 
zich in scholengroepen. Ze maken onderling afspraken over hoe 
ervoor te zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen 
past, uitdaagt en ontwikkelt.

Nieuwe structuren
Vanaf 1 augustus 2014 wordt er niet meer gewerkt met het 
landelijke systeem van indicatiestelling en zogenoemde rugzakjes. 
Het samenwerkingsverband neemt die over. Dat is vanaf nu 
de regisseur van alle vormen van extra zorg voor leerlingen en 
ontvangt daar rechtstreeks middelen voor van de overheid. 
De scholen van Stichting Sarkon maken samen met alle andere 
scholen in hun regio deel uit van het “Samenwerkingsverband 
Kop van Noord-Holland voor passend en primair onderwijs”. 
Het samenwerkingsverband bestaat op haar beurt uit negen 
scholengroepen. Een scholengroep bestaat uit scholen van 
verschillende schoolbesturen. De scholen liggen bij elkaar in de 
buurt en hebben de opdracht om in hun regio samen te zorgen 
voor zo passend mogelijk onderwijs van hoge kwaliteit. 
Onze school is lid van de scholengroep Texel.

Ondersteuning
Het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland heeft 
in haar ondersteuningsplan beschreven welke basiszorg 
elke school moet kunnen bieden. Het uitgangspunt van 
basisondersteuning is dat uw kind zo veel mogelijk wordt 
opgevangen in de eigen groep door zijn of haar eigen leerkracht. 
Het ondersteuningsteam (OT) van de school bewaakt dit. Elke 
school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Dat staat op onze 
eigen website en de website van het samenwerkingsverband 
(www.swvkopvannoordholland.nl/PO/informatie ouders) waar 
u ook de profielen van andere scholen in de scholengroep vindt. 

In het schoolondersteuningsprofiel staat naast de basis-
ondersteuning ook de extra ondersteuning beschreven die wij 
uw kind kunnen bieden. Dat kan extra ondersteuning binnen de 
school zijn (extra tijd, extra instructie, ambulante begeleiding, 
schoolmaatschappelijk werk) of gedeeltelijk buiten de school 
(plusklas, jeugdzorg). De scholen in de scholengroep zorgen 
samen voor een dekkend aanbod van veel vormen van extra 
ondersteuning. Als wij uw kind niet de juiste zorg kunnen bieden, 

dan kunnen wij een beroep doen op de expertise van de collega-
scholen uit de scholengroep. Bovendien ontvangen we van het 
samenwerkingsverband een basisbedrag om extra ondersteuning 
op school te kunnen bieden. In voorkomende gevallen kunnen 
we ook extra middelen aanvragen, waarmee wij uw kind op onze 
eigen school kunnen blijven opvangen. Tegelijkertijd betekent dit 
niet standaard dat we uw kind altijd kunnen begeleiden, ook de 
school loopt soms tegen de grenzen van haar mogelijkheden aan.

Wanneer uw kind beter af is bij plaatsing op een school voor 
speciaal (basis)onderwijs, dan vragen wij dat samen met u aan bij 
het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland. We spreken 
dan over diepteondersteuning.
Speciale scholen voor kinderen met een visuele beperking en 
voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met een 
communicatieve beperking vormen een uitzondering. Zij bekijken 
zelf of een kind voor plaatsing in aanmerking komt. Het blijft wél 
onze zorgplicht u daarin te begeleiden.

Positie van de ouders
De positie van u als ouder verandert met de komst van passend 
onderwijs. Het is voortaan het schoolbestuur (de school) die 
verantwoordelijk is voor de aanvraag van extra ondersteuning of 
plaatsing op een school voor speciaal (basis) onderwijs, uiteraard 
in nauw overleg met de ouders/ verzorgers.
Voor meer informatie hieromtrent kunt u in eerste instantie 
terecht bij de directie van de school. Het is ook mogelijk om 
rechtstreeks contact te leggen met het Samenwerkingsverband 
Kop van Noord-Holland via info@swvkopvannoordholland.nl. 
Via de medezeggenschapsraad (MR) van onze school heeft u 
invloed op ons schoolondersteuningsprofiel. Een afvaardiging van 
de MR van Sarkon neemt plaats in de Ondersteuningsplanraad 
(OPR) van het samenwerkingsverband en heeft via deze weg 
invloed op het overkoepelende ondersteuningsplan van het 
samenwerkingsverband.

Meer informatie vindt u op de volgende websites:
www.steunpuntpassendonderwijs.nl
www.swvkopvannoordholland.nl
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5. De samenstelling van 
    het team 

Op onze school werkt onderwijsgevend personeel en onderwijs-
ondersteunend personeel. Op de Jozefschool is de organisatie 
als volgt geregeld: 
•    directeur
•    onderbouw- en bovenbouw coördinatoren
•    intern begeleider (ib-er)
•     leerkrachten, waarvan een aantal met specifieke    
 coördinerende taken voor bijvoorbeeld rekenen, taal, cultuur,  
 opleiden in de school, gedrag en ict.
•    vakleerkracht gymnastiek en muziek (deze laatste via Artex)
•    onderwijsassistenten (ondersteuningstaken en ICT-taken) 

De directie vormt samen met de bouwcoördinatoren het 
Managementteam (MT). Het MT fungeert als denktank, klankbord 
voor de directie en als voorbereiding orgaan voor formatie, 
financieel beleid en overige beleidsterreinen. 

De leerkrachten besteden hun werktijd voornamelijk aan het 
lesgeven in hun groepen en de onderwijs gerelateerde zaken 
als voorbereiding, correctiewerk, verslaglegging en contacten 
met ouders en leerkrachten. Naast de zorg voor de groep, heeft 
iedere leraar ook verschillende algemene taken binnen de 
schoolorganisatie. We noemen o.a.: 
•     projectweken, circuits opzetten; 
•  organiseren van diverse activiteiten rond o.a. Sinterklaas,   
 Kerstmis en Pasen; 
•    het uitwerken en begeleiden van veranderings onderwerpen   
 binnen de school;
•     excursies regelen; 
•     lidmaatschap medezeggenschapsraad;
•     huishoudelijke taken etc.

Middels het taakbeleid worden deze taken evenwichtig verdeeld 
binnen het team, rekening houdend met de capaciteiten en 
voorkeuren van de leerkrachten. De invulling van de verschillende 
taken wordt aan het begin van het schooljaar vastgesteld.

Vervanging van het onderwijzend personeel 
Tijdens langdurige ziekte, buitengewoon verlof of studieverlof 
is het van belang dat de rust en continuïteit zoveel mogelijk 
gewaarborgd blijven. Daarom is het van groot belang dat er 
voldoende vervangend personeel beschikbaar is. We gaan dan ook 
in eerste instantie op zoek naar een vervanger voor de betreffende 
leerkracht. In een aantal gevallen wordt er een beroep gedaan 
op de duo-partner, soms vervangt een onderwijsassistent of een 
bijna afgestudeerde student van de iPabo. De Jozefschool heeft 
een zeer betrokken team, dat altijd actief meedenkt om een zo 
goed mogelijke oplossing te vinden. 

Het komt voor dat er geen vervanging te vinden is. Een en ander 
heeft enerzijds te maken met de invoering van de wet Werk 
en Zekerheid, de zogenaamde Flexwet, waardoor vervangers 
niet altijd meer ingezet kunnen worden. Soms is er gewoonweg 
geen vervanger beschikbaar. We kijken dan zorgvuldig hoe we 
de opvang van uw kind regelen. Mocht er voor langere tijd een 
probleem ontstaan, dan wordt u uiteraard ingelicht over het 
verloop van verdere opvang van uw kind. In voorkomende gevallen 
zullen we genoodzaakt zijn een groep naar huis te sturen. U wordt 
hierover uiteraard altijd geïnformeerd.

De begeleiding en inzet van stagiaires 
Gedurende het schooljaar lopen er studenten van de (i)Pabo 
stage in verschillende groepen, van beginnende studenten tot 
bijna afgestudeerde studenten, de zogenaamde Leerkrachten 
In Opleiding (LIO-ers). Deze laatste studenten staan regelmatig 
volledig zelfstandig voor de klas, waarbij de groepsleerkracht uit 
de klas is. De eindverantwoordelijkheid voor de les (en de groep) 
blijft echter altijd in handen van de groepsleerkracht. 
Vanuit de Pabo wordt dit proces begeleid door een stagebegeleider, 
op school is hier de opleider in de school voor verantwoordelijk. 

Scholing van leraren en directie 
Om in het vak bij te blijven, volgt het personeel op onze school 
diverse opleidingen en woont zij regelmatig studie (mid)dagen 
bij. Soms met het hele team van de Jozefschool, soms met enkele 
collega’s. Deze studiedagen zijn vooral bedoeld om de doorgaande 
lijn binnen de school verder te ontwikkelen of uit te bouwen en 
om de individuele kwaliteiten van de leerkrachten te vergroten. Er 
staan een aantal studiedagen gepland voor de school zelf waarop 
de kinderen vrij zijn. 

In een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) geven de leer-
krachten aan welke ontwikkeling zij willen doormaken, hoe ze dit 
willen realiseren en welke tijdsinvestering hiervoor nodig is. De 
scholing van de leerkrachten is gekoppeld aan de ontwikkeling 
onderwerpen van de school, wordt vooraf besproken met de 
directie en jaarlijks geëvalueerd. 

Alle zaken betreffende de nascholing van leerkrachten staan 
beschreven in het nascholingsplan van Stichting Sarkon. Dit plan 
geeft een overzicht van de mogelijkheden tot scholing en de 
rechten en plichten van de teamleden. 
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6.     De ouders 

Ouderhulp op de Jozefschool 
Zoals gezegd vinden we het op de Jozefschool van groot belang 
dat er een hechte samenwerking is tussen ouders en school. Niet 
alleen op onderwijskundig gebied is dit van belang, ook bij andere 
zaken die op school spelen is deze samenwerking essentieel. Bij 
veel activiteiten op school, zoals lezen, sportdagen, computerhulp, 
knutselmiddagen, het rijden ten behoeve van excursies etc. zijn 
vaak veel ouders nodig om een activiteit doorgang te laten vinden. 
Het enthousiasme van de ouders die meehelpen en meedenken 
bij de dagelijkse gang van zaken en de ontwikkeling van de school 
werkt zeer stimulerend voor het gehele team en wordt enorm 
gewaardeerd! 

Een andere vorm van ouderhulp is het meedenken bij de 
invulling van ons onderwijs. U heeft als ouders een goede kijk 
op de ontwikkeling van uw kind en de wijze waarop uw kind het 
onderwijs ervaart. We nemen daarom uw inbreng zeer serieus en 
gaan graag met u in gesprek over manieren om ons onderwijs nog 
beter te maken. U kunt hiervoor altijd terecht bij de directie of de 
leerkracht van uw kind. Daarnaast zijn er reguliere momenten om 
dit soort zaken met ons te bespreken. Denk aan rapportavonden, 
ouderavonden of via de MR. We houden ons zeer aanbevolen voor 
uw opmerkingen en suggesties!

Informatie naar de ouders
Informatiedag start schooljaar
In de eerste weken na de zomervakantie is er een informatie-
moment voor alle ouders van de school. De groepsleerkracht 
en de kinderen geven informatie over de verschillende vak- 
en vormingsgebieden, over de te gebruiken methoden en 
hulpmiddelen en over een aantal praktische zaken. Ook wordt 
geïnventariseerd welke ouders bereid zijn om bij gelegenheid op 
school te helpen. Ook de ouderraad en de medezeggenschapsraad 
zijn aanwezig op deze informatiemarkt. 

Startgesprekken
In de eerste drie weken van het schooljaar vinden start gesprekken 
plaats tussen de ouders, de leerlingen en de leerkrachten. Het doel 
van deze gesprekken is kennismaken.

Rapporten en rapportgesprekken
Vanaf dit schooljaar gaan we gebruik maken van het programma 
Mijnrapportfolio. Dit is een hele andere manier van werken en 
kijken naar de ontwikkeling van kinderen dan we vanuit traditie 
gewend zijn. Daar waar in een traditioneel rapport de leerkracht 
het werk met punten beoordeelt, is MijnRapportfolio een groei-
document met verzameling van werk en reflecties van het kind 
zelf en de leerkracht. 

Persoonlijke digitale omgeving
MijnRapportfolio is een digitale omgeving per kind (groep 1 t/m 
8) waarin u de ontwikkeling van uw kind optimaal kunt volgen. 
MijnRapportfolio staat het gehele jaar open en wordt gedurende 
het schooljaar gevuld en dat acht schooljaren lang. Het is een 
groeiend document.

Eigenaarschap
Uit actueel onderzoek blijkt dat kinderen die zich betrokken voelen 
bij hun eigen leerproces beter scoren. In onze schoolontwikkeling 
sluiten we hierbij aan door zelfreflectie en het stellen van eigen 
doelen en dat een structurele plek te geven in ons onderwijsaanbod. 
Ook een zgn. kindportfolio is een krachtig middel hiervoor. Wij 
hebben daarom gekozen het traditionele rapport te vervangen 
door MijnRapportfolio. Deze wordt niet op een enkel moment 
gevuld door de leerkracht zoals in de traditionele rapporten maar 
staat open om in te werken door leerkracht én kind gedurende het 
gehele schooljaar. Uiteindelijk zal MijnRapportfolio geïntegreerd 
worden in de klassenpraktijk van alledag.

Rapportgesprekken
De rapportgesprekken duren in principe 10 minuten per 
leerling. Voor zaken die meer tijd vereisen, raden wij aan een 
aparte afspraak te maken. De ouders van de allerjongsten uit de 
kleutergroepen, die nog geen rapport krijgen, kunnen ook voor 
een gesprek uitgenodigd worden of zelf een gesprek aanvragen. 
We nodigen ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben ook buiten de geplande momenten uit voor een gesprek. 
Met nadruk willen we stellen dat u ook altijd zelf een afspraak kunt 

maken voor een gesprek met de leerkracht van uw kind(eren). U 
hoeft dus niet af te wachten, we stellen uw initiatieven zeer op 
prijs! 

Overige informatie naar ouders 
Naast gesprekken en informatie(mid)dagen is er voor ouders een 
schoolgids, schoolplan, schooljaarplan en jaarverslag beschikbaar. 
Op de agenda, in te zien via Kwieb en de website, staan de 
belangrijkste data overzichtelijk weergegeven. 
In de schoolgids vindt u uitgebreide achtergrondinformatie over 
de huidige werkwijze en uitgangspunten van de school. In het 
schoolplan 2020-2024 wordt de toekomstige ontwikkeling van 
de school beschreven. Op basis van onderzoeken, toets gegevens, 
enquêtes en overige gegevens wordt de koers van de school 
uitgezet. Dit schoolplan wordt naar de praktijk vertaald in een 
schooljaarplan, waarin concreet staat beschreven wat we in het 
komende schooljaar gaan doen en op welke manier dit gebeurt. 
Tenslotte geeft het jaarverslag aan welke activiteiten er hebben 
plaatsgevonden en hoe deze zijn afgerond. Het schoolplan, het 
schooljaarplan en het schooljaarverslag staan ook op onze website 
en worden niet automatisch op papier verstrekt aan ouders/ 
verzorgers. Voor een toelichting op deze documenten kunt u altijd 
de directie van de school benaderen.

Weekbericht
Iedere week ontvangt iedere ouder/ verzorger of belangstellende 
het weekbericht van de Jozefschool. Hierin staan aankondigingen 
voor de komende week, verslagen en oproepjes vermeld. Voor 
het versturen van het weekbericht wordt de ouderapp Kwieb 
gebruikt. Het actuele weekbericht is altijd via de website www.
jozefschooltexel.nl in te zien.

Informatieplicht gescheiden ouders
Wanneer ouders gaan scheiden of gescheiden zijn, is dit nagenoeg 
in alle gevallen een onwenselijke situatie voor zowel ouders als 
kinderen. Een scheiding brengt vaak vervelende situaties en 
ongemakken met zich mee, waarbij de wijze waarop er met de 
scheiding wordt omgegaan behoorlijk kan verschillen. Kinderen 
dragen over het algemeen de gevolgen van een scheiding met zich 
mee. De Jozefschool vindt het belangrijk dat bij een scheiding 
beide ouders hun verantwoordelijkheid blijven nemen voor de 
opvoeding van hun kinderen, in het belang van hun kind(eren). 
Wat er tussen volwassenen ook is gebeurd, kinderen moeten zo 

min mogelijk de dupe worden van de relatieproblemen van hun 
ouders. We gaan er dan ook van uit dat beide ouders aanwezig 
zijn tijdens oudergesprekken en andere gesprekken rondom 
hun kinderen. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, 
dan zoeken we gezamenlijk naar een oplossing om het voor de 
kinderen zo optimaal mogelijk te maken.

Wanneer ouders gescheiden zijn, dan vinden we het van groot 
belang dat beide ouders goed geïnformeerd worden over de 
voortgang in ontwikkeling van hun kind(eren). Iedere ouder 
heeft recht op informatie over de ontwikkeling van zijn of haar 
kind(eren). We hechten er aan om van beide ouders het mailadres 
te ontvangen, zodat we beide ouders goed kunnen informeren. 
In principe verstrekken we specifieke schoolinformatie over de 
ontwikkeling van het kind aan de ouder die het grootste deel van 
de verzorging op zich heeft genomen. We gaan er dan van uit dat 
deze ouder de andere ouder zorgvuldig en tijdig informeert. Ook 
hier geldt: de school is altijd bereid om mee te denken over de 
meest optimale oplossing voor uw kind(eren).

De Oudervereniging en de Ouderraad 
Algemeen 
Als uw kind leerling wordt bij ons op school, wordt u als 
ouder/verzorger automatisch lid van de oudervereniging. De 
oudervereniging is een vereniging van alle ouders/verzorgers van 
de leerlingen van de Jozefschool. 

Deze vereniging heeft ook een bestuur, de ouderraad. De 
ouderraad bestaat uit een dagelijks bestuur en een aantal leden. 
Zij vergadert ongeveer 8 keer per jaar over allerhande zaken die 
op school spelen naast het lesgeven zelf, zoals excursies, feesten, 
schoolreisjes, speciale gelegenheden, het voeren van acties t.b.v. 
goede doelen enz. Iedere ouder kan zich kandidaat stellen als lid 
van de ouderraad. Tijdens de jaarvergadering worden de nieuwe 
leden gekozen door alle aanwezige leden van de oudervereniging. 
De ouderraad is dus een gekozen vertegenwoordiging van alle 
ouders. De ouderraad dient vaak als klankbord van de school en 
zo kunt u via de ouderraad dus meepraten en meedenken over het 
onderwijs op de Jozefschool. Voor de goede orde: de ouderraad 
heeft geen formele stem in het vaststellen van beleid, dit is 
voorbehouden aan de medezeggenschapsraad.

Regelmatig wordt een beroep gedaan op de inzet van 
ouders bij activiteiten.
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Samenstelling van de ouderraad 
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter, 
de secretaris en de penningmeester. De voorzitter roept de 
vergadering bijeen, de penningmeester beheert de financiën, 
zoals de inkomsten uit de ouderbijdrage en de uitgaven die hieruit 
worden gedaan. De secretaris draagt zorg voor het notuleren 
van de vergaderingen en het beheren van de post. Daarnaast 
zijn er de overige leden die deel uitmaken van de verschillende 
werkgroepen en taken uitvoeren. Het kan hier onder andere de 
organisatie rondom feesten en vieringen betreffen, het assisteren 
bij verschillende ouderavonden en informatieavonden en het 
regelen van zaken rondom het overblijven. In deze schoolgids vindt 
u de naam en het adres van de contactpersoon van de ouderraad.

Klassenouders 
Een klassenouder is bereid om de leerkracht van de desbetreffende 
klas of groep te assisteren, of de hulp te delegeren en te 
coördineren. Dit kan bijvoorbeeld het helpen bij de verjaardag 
van de leerkracht zijn tot het regelen van vervoer bij excursies. De 
leerkracht kan overleggen met de klassenouder als hulp gewenst 
is. Een klassenouder kan eventueel ook ideeën aandragen en 
ideeën of vragen die onder andere ouders leven doorspelen 
aan de leerkracht en/of de ouderraad. De klassenouder is niet 
automatisch lid van de ouderraad.

Financiën 
De ouderraad krijgt haar financiële middelen uit de vrijwillige 
ouderbijdrage. Tijdens de jaarvergadering wordt door de 
penningmeester verantwoording afgelegd over de inkomsten en 
uitgaven en wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. 
Ook wordt de begroting voor het komende schooljaar voorgelegd 
en vastgesteld.

Vrijwillige ouderbijdrage 
Veel buiten de reguliere overheidsfinanciering vallende uitgaven 
worden uit de ouderbijdrage betaald, zoals excursies en feesten 
als Kerstmis, Sinterklaas etc. 
Ook worden bedragen beschikbaar gesteld voor de mediatheek, 
lief- en leed, en het overblijven, enz. Deze vrijwillige bijdrage wordt 
ieder jaar aan het begin van het nieuwe schooljaar vastgesteld op 
de jaarvergadering van de oudervereniging. 

Iedere ouder is lid, dus heeft iedere ouder het recht om hierover 
mee te beslissen. Voor het schooljaar 2021-2022 was de vrijwillige 
ouderbijdrage vastgesteld op €65,00. Tijdens de jaarvergadering 
van de ouderraad wordt het bedrag voor het schooljaar 2022-2023 
definitief vastgesteld. Bij de uitnodiging voor de jaarvergadering 
van de ouderraad ontvangt u een exploitatieoverzicht en een 
begroting, zodat u precies kunt zien waaraan uw geld is/wordt 
besteed. 

Bij inschrijving van uw kind op de school ontvangt u een formulier 
waarop u kunt aangeven of u de ouderbijdrage wilt voldoen of niet. 
Wanneer u instemt, geldt deze toezegging tot het voldoen van de 
ouderbijdrage voor de gehele schoolperiode van uw kind(eren), tot 
het moment dat u zelf aangeeft uw bijdragen te willen stopzetten 
of te wijzigen. Dit kan op ieder moment gebeuren. Het al of niet 
betalen van de vrijwillige ouderbijdrage heeft geen gevolgen voor 
deelname van uw kind aan de verschillende activiteiten. Het is 
tegelijkertijd van groot belang dat alle ouders en verzorgers de 
vrijwillige bijdrage betalen, zodat we in de toekomst dit ook niet 
hoeven doen. 

Wanneer u financieel niet in staat bent om de ouderbijdrage te 
betalen, dan kan de gemeente u hierin ondersteunen. De directie 
kan hierover meer informatie verschaffen. Om misverstanden te 
voorkomen: de oudervereniging is een zelfstandige rechtspersoon 
en draagt dus geheel zelf de verantwoording over de voornoemde 
ouderbijdrage. 

Jaarvergadering 
Eén keer per jaar wordt de jaarvergadering uitgeschreven door 
de ouderraad. Hierin wordt door het bestuur aan de leden van de 
vereniging tekst en uitleg gegeven over het afgelopen schooljaar 
en de plannen en de begroting voor het komende schooljaar. 
Hierbij is iedereen van harte welkom. 

Thema-avond
Af en toe wordt door de ouderraad een thema-avond georganiseerd, 
waarin een opvoedkundig of ander school gerelateerd onderwerp 
aan de orde komt. Ook dit jaar zal een dergelijke avond worden 
georganiseerd. In het weekbericht wordt u op de hoogte gehouden 
van de datum en de inhoud van deze avond.

Medezeggenschapsraad
Zoals er voor bedrijven een Wet op de Ondernemingsraden is, zo 
is er ook een Wet Medezeggenschap
Onderwijs. Deze wet regelt de inspraak van de leden van een 
scholengemeenschap, leerlingen of hun ouders en personeel 
bij de beslissingen van de directie. De medezeggenschapsraad 
praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. 
Daarmee komen we op twee soorten rechten die de MR heeft: 
adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat de 
directie serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat 
ligt anders voor beslissingen waarop de MR-instemmingsrecht 
heeft. De directie kan zonder de instemming van de MR dergelijke 
besluiten niet nemen. Bij een aantal categorieën van beslissingen 
die de directie neemt, is instemming nodig van de hele MR, soms 
alleen van het personeelsdeel of ouderdeel van de MR.

Instemmingsrecht voor de hele MR is bijvoorbeeld van toe-
passing bij:
•  verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de   
 school;
•  vaststelling of wijziging van het schoolplan;
•  vaststelling of wijziging van het beleid over de    
 ondersteunende werkzaamheden van ouders;
•  vaststelling of wijziging van het schoolreglement, enz.

Adviesrecht heeft de hele MR onder andere bij:
•  verandering van de grondslag van de school;
•  fusie met een andere school;
•  beleid inzake aanstelling of ontslag van de schoolleiding;
•  regeling van de vakantie

De medezeggenschapsraad bestaat op de basisschool uit 
gekozen ouders en personeelsleden. Op de Jozefschool zijn dat 
drie leerkrachten en drie ouders. Het bestuur wordt formeel 
vertegenwoordigd door de directeur van de school.
De medezeggenschapsraad vergadert 8 keer per schooljaar. De 
vergaderdata worden ook in de agenda van de school vermeld. 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en derhalve voor 
iedere ouder van de school toegankelijk. Meer informatie kunt u 
vinden op de website onder het kopje medezeggenschapsraad, of 
contact opnemen met de mr. U kunt uw vraag per e-mail stellen: 
mr.jozefschooltexel@sarkon.nl

Klachtenprocedure 
Hoewel wij als school proberen zo goed en zo zorgvuldig mogelijk 
met uw kind om te gaan, kan het toch zijn dat u om welke reden 
dan ook niet tevreden bent. Wij adviseren u om in zo’n geval met 
ons daarover te praten. Uw klacht wordt altijd serieus genomen en 
vertrouwelijk behandeld. Hieronder vindt u de tekst van Stichting 
Sarkon ten aanzien van de klachtenprocedure.

Algemeen
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Klachten 
kunnen in de meeste gevallen opgelost worden door ze op 
school te bespreken met de leerkracht of directie of de speciaal 
daarvoor aangewezen contactpersoon (algemene klachten) of 
vertrouwenscontactpersoon (klachten over machtsmisbruik).

Algemene klacht
Bij een klacht van algemene aard is de contactpersoon van de 
school de aangewezen functionaris voor de eerste opvang van 
leerlingen en/of ouders/verzorgers. De contactpersoon voor 
klachten van algemene aard op onze school is Miranda Pieters, 
bereikbaar via 0223 - 312319.
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Klacht machtsmisbruik
Bij klachten op het gebied van machtsmisbruik kunt u contact 
opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van onze 
school. Van machtsmisbruik is sprake in geval van pesten, 
discriminatie, agressie, geweld, seksuele intimidatie en seksueel 
misbruik. Indien er intern geen oplossing wordt gevonden, 
verwijst de vertrouwenscontactpersoon u naar de externe 
vertrouwenspersoon en helpt eventueel het eerste contact te 
leggen. De vertrouwenscontactpersoon op onze school is Marieke 
Hiddingh, te bereiken via 0222-312319.

Externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon is er voor klachten van ouders/
verzorgers en leerlingen tegen medewerkers van een school 
en voor klachten die ontstaan tussen leerlingen onderling. De 
externe vertrouwenspersoon is er niet voor klachten die in de 
thuissituatie spelen. Indien een medewerker van school advies 
en begeleiding nodig heeft, wordt verwezen naar de arbodienst 
van de school. Indien u (ouder/verzorger, leerling of medewerker 
van een school) een klacht aangaande machtsmisbruik heeft, 
kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. 
In eerste instantie zal er altijd geprobeerd worden een oplossing 
te zoeken tussen ouders/verzorgers, leerlingen en school. Indien 
dit niet lukt, kan overwogen worden een klacht in te dienen bij 
de Klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan de 
kla(a)g(st)er eventueel begeleiden bij alle stappen. De externe 
vertrouwenspersonen van onze school, mevrouw E. Labree 
en mevrouw I. Ursem zijn ondergebracht bij de GGD Hollands 
Noorden. Zij leveren ook een bijdrage aan activiteiten gericht 
op het voorkomen van machtsmisbruik door het geven van 
voorlichting en presentaties voor bijvoorbeeld ouders/verzorgers, 
vertrouwenscontactpersonen en leerkrachten.

Bereikbaarheid externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon kunt u schriftelijk en telefonisch 
bereiken. U kunt een brief sturen waarin u uw klacht vermeldt. 
Vergeet hierin a.u.b. niet uw telefoonnummer te vermelden, zodat 
mevrouw E. Labree of mevrouw I. Ursem terug kan bellen. Het 
adres: GGD Hollands Noorden, t.a.v. Externe Vertrouwenspersoon, 
Postbus 324, 1740 AH Schagen.
Bij het gebruik van dit adres geldt binnen de GGD een speciaal 
protocol voor behandeling van post en archivering ter bescherming 
van de privacy van betrokkenen. 
U kunt de externe vertrouwenspersoon op werkdagen ook bellen. 

Het telefoonnummer is 0229–253392. In de schoolvakanties kan 
het voorkomen dat de bereikbaarheid minder is.

Klachtencommissie algemene aard en 
machtsmisbruik
Als u er bij een algemene klacht niet uitkomt met de contactpersoon, 
dan kan de klacht doorgegeven worden aan de klachtencommissie 
algemene aard. Deze klachtencommissie bestaat uit een 
jurist en twee leden van aangesloten schoolbesturen (niet 
van de school waar de klacht van komt). Als klachten over 
machtsmisbruik uiteindelijk via de externe vertrouwenspersoon 
leiden tot een formele klacht, dan is hiervoor een deskundige 
klachtencommissie machtsmisbruik. Deze bestaat uit een jurist, 
een gezondheidszorgpsycholoog, een jeugdpsycholoog, een 
jeugdmaatschappelijk werker en (eventueel) een deskundige op 
het gebied dat van toepassing is. De klachtencommissie handelt 
uw klachten af overeenkomstig de ‘Klachtenregeling primair en 
voortgezet onderwijs in Den Helder en omstreken’ waarbij onze 
school aangesloten is. Deze klachtenregeling ligt ter inzage bij ons 
op school en is (eventueel) te downloaden van onze website.
Het adres is: Secretariaat Klachtencommissie Onderwijs, 
Drs. F. Bijlweg 3, 1784 MC Den Helder.
Het secretariaat van de klachtencommissie is bereikbaar via 
klachtencommissieonderwijs@hotmail.com. In de schoolvakanties 
kan het voorkomen dat de bereikbaarheid minder is.

Gesprekken met leerkrachten, intern begeleider 
of directie 
Zoals wij als school contact met u zoeken als we vragen of 
opmerkingen hebben over uw kind of andere zaken, zo verwachten 
we van onze ouders/ verzorgers dat zij contact zoeken met ons 
als dat aan de orde is. Liever een gesprek te veel dan te weinig! 
Aarzelt u dan ook niet om ons te benaderen voor een gesprek. 

Korte mededelingen kunt u voor schooltijd aan de leerkrachten 
doorgeven, er is dan echter geen tijd voor een uitgebreider 
gesprek. Wanneer u de directeur, de intern begeleider of een van 
de leerkrachten iets uitgebreider wenst te spreken, verzoeken wij 
u van tevoren mondeling, per mail (directeur.jozefschooltexel@
sarkon.nl) of telefonisch (0222-312319) een afspraak te maken. 
Meestal kunt u dagelijks na school altijd wel even bij ons terecht, 
echter niet op de middagen dat we teambesprekingen houden. U 
kunt dan een afspraak maken voor een ander tijdstip. 
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7.    De ontwikkeling van het 
onderwijs in de school 

Kwaliteitsbewaking binnen het onderwijs 
De Jozefschool werkt planmatig, doelgericht en -wetenschappelijk- 
onderbouwd aan de verbetering van de kwaliteit van ons 
onderwijs. We maken hiervoor een meerjarenplanning, die 
beschreven staat in het schoolplan. In dit schoolplan is het 
onderwijskundige beleid van de school voor de eerstkomende 
vier jaren vastgelegd. Ook staat hierin beschreven hoe we de 
kwaliteit van het onderwijs op de school bewaken en wordt de 
wijze van kwaliteitsverbetering beschreven. Dit schoolplan wordt 
in samenspraak met de medezeggenschapsraad vastgesteld. De 
praktische vertaling van het schoolplan voor een schooljaar wordt 
gemaakt in het schooljaarplan. 
U kunt uiteraard het schoolplan en het schooljaarplan via de 
website altijd inzien. Wilt u een toelichting, dan kunt u een 
afspraak maken met de directie. 

Onderwerpen voor het schoolplan voor de periode 
2020-2024 zijn onder andere: 

    • Implementeren van The Leader in Me, de 7 gewoonten   
 van Sean Covey.
    • Implementeren van doorgaande leerlijn digitale    
 geletterdheid
    • Ontwikkelen: Groepsplanloos werken
    • Ontwikkelen: Toekomstgericht onderwijs
    • Verbeteren: Lerend spelen in de onderbouw
    • Verbeteren: Culturele vorming
    • Verbeteren: Portfolio
    • Verbeteren: Close Reading
    • Verbeteren: Ouderbetrokkenheid

Veel van deze onderwerpen zijn de afgelopen jaren ook 
aan de orde gekomen. In die zin hebben we een sterke basis 
gecreëerd voor ons onderwijs, die we de komende jaren verder 
willen versterken en uitbouwen. Om al de bovengenoemde 
veranderingen verantwoord te laten verlopen wordt er door 
het team gebruik gemaakt van het cursusaanbod binnen het 
onderwijs, vakliteratuur en specialistische begeleiding. 

In het jaarverslag 2021-2022 kunt u een overzicht vinden van de 
activiteiten van het afgelopen schooljaar, in het schooljaarplan 
2022-2023 geven we een meer specifiek overzicht van de 
activiteiten die we dit schooljaar gaan uitvoeren. Beide 
documenten zijn te vinden op de website van de school.

Het is wettelijk verplicht om in de schoolgids de resultaten van het 
onderwijs op te nemen. Overigens zijn niet alleen toetsresultaten 
van belang bij het bepalen van de kwaliteit van een school. 
Minstens zo belangrijk is of kinderen het naar hun zin hebben, 
op welke wijze er wordt omgegaan met sociaal-emotionele 
ontwikkeling en hoe aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld 
werkhouding, zelfstandigheid en sociale redzaamheid. 

Deze zaken laten zich niet in cijfers vangen. Tenslotte geven 
algemene resultaten van een school een globaal beeld van de 
gehele school. Waar het ons vooral om gaat, is dat we een reëel 
beeld krijgen en geven van uw kind, ongeacht het feit hoe die 
resultaten zijn. Hiermee gaan we aan de slag, om de ontwikkeling 
van uw kind optimaal te begeleiden. 

Nog aanvullen met de gegevens uit vensters PO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hebben ons de afgelopen jaren nadrukkelijk bezighouden 
met een verbetering van met name de leerresultaten van de 
kinderen op schoolniveau. We zien dat de resultaten inmiddels 
bemoedigend zijn: zowel de tussenresultaten van de kinderen als 
de resultaten van de eindtoets zijn inmiddels voldoende. 

De eindscores van het afgelopen jaar en de tussenresultaten van 
ons onderwijs geven aan dat de Jozefschool binnen de normen 
van de inspectie valt. We hebben er vertrouwen in dat dit ook de 
komende jaren zo blijft.

Regelmatig houden we een uitgebreide enquête onder ouders, 
leerkrachten en leerlingen over de wijze hoe we ons onderwijs 
aanbieden en vormgeven. De uitkomsten van dit onderzoek van 
Vensters PO geven aan dat de school relatief hoog scoort op de 
onderdelen die bevraagd worden. Een compliment aan het gehele 
team dus! 

Wanneer u nadere informatie wenst over de resultaten van het 
onderwijs en de verwijzingen naar het voortgezet Onderwijs, dan 
kunt u hiervoor de intern begeleider of de directie benaderen.
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8.  Regeling school en 
     vakantietijden 

Aantal uren onderwijs 
Het totaal aantal uur onderwijs aan al onze leerlingen voor het 
schooljaar 2022-2023 bedraagt 940 uur.

Schooltijden 
Maandag      8.30 tot 14.30 uur 
Dinsdag         8.30 tot 14.30 uur
Woensdag     8.30 tot 12.30 uur 
Donderdag     8.30 tot 14.30 uur
Vrijdag          8.30 tot 12.30 uur

Regels voor aanvang en einde schooltijd 
Voor de aanvang van de lessen gaan de deuren om 8.20 uur open 
en kunnen de kinderen binnen komen. Een paar minuten voor half 
9 gaat de bel, waarna iedereen naar binnen moet gaan. Om 8.30 
starten de lessen. 

Tijdens pauzes en vijftien minuten voor aanvang en na afloop 
van de lessen wordt er gesurveilleerd door de leerkrachten en 
onderwijsassistenten. Tijdens het overblijven berust het toezicht 
bij de overblijfkrachten. 
Voor aanvang van de lessen brengt u uw kind tot aan de schooldeur, 
na afloop van de lessen kunt u op het schoolplein uw kind weer 
opvangen. U wordt verzocht om niet in de school te wachten, 
bijzondere omstandigheden uitgezonderd.

Vakanties en vrije dagen 
vakanties  eerste dag laatste dag

Herfstvakantie 17-10-2022 21-10-2022
Kerstvakantie 26-12-2022 06-01-2023
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 03-03-2023
Paasweekend 07-04-2023 10-04-2023
Meivakantie 2 weken 24-04-2023 05-05-2023
Hemelvaart  18-05-2023 19-05-2023
2e Pinksterdag  29-05-2023 
Zomervakantie 24-07-2023 01-09-2023

Daarnaast zijn er studiedagen gepland waarop de kinderen vrij 
zijn. Deze dagen worden aan het begin van het schooljaar met u 
gedeeld. De overige studiemomenten van het team vinden plaats 
op de momenten dat de kinderen al vrij zijn.

Verlofregeling en (on)geoorloofd verzuim 
Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van een kind. 
Daarom heeft de overheid de leerplichtwet ingevoerd. In deze 
wet staat dat het de taak van de ouders/verzorgers is ervoor te 
zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Kinderen vanaf 
4 jaar mogen naar school, kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. 
De leerplichtambtenaar van de gemeente houdt toezicht op deze 
wet. Vandaar ook ons dringende verzoek om de school altijd voor 
8.20 uur te informeren als uw kind niet op school kan zijn wegens 
ziekte of andere redenen. 

Wanneer we merken dat uw kind niet op school is en er geen 
melding van is ontvangen, dan nemen we met u contact op. 
Hierdoor houden we samen met u in de gaten waar uw kind zich 
bevindt en bij eventuele calamiteiten kunnen we gezamenlijk actie 
ondernemen. 

Mochten we constateren dat er sprake is van ongeoorloofde 
afwezigheid, dan zijn we verplicht dit te melden aan de 
leerplichtambtenaar. 

Op grond van de leerplichtwet kunt u in principe geen verlof 
buiten de schoolvakanties opnemen. In bepaalde gevallen kunt u 
het noodzakelijk achten, dat uw (leerplichtige) kind gedurende een 
of meerdere dagen de school verzuimt. Geoorloofde redenen zijn 
bijvoorbeeld jubilea van ouders of grootouders, gezinsuitbreiding, 
huwelijk van bloed- of aanverwanten in de eerste tot en met 

de derde graad etc. Een verzoek voor bijzonder verlof dient u 
schriftelijk bij de directie in te dienen. Op school kunt u hiervoor 
aanvraagformulieren krijgen. Na indiening ontvangt u zo spoedig 
mogelijk antwoord. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de 
gemeente Texel. 

Vakanties onder schooltijd kunnen in principe niet worden 
toegestaan. Voor bepaalde beroepen kan er echter een 
uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld in de agrarische sector 
of de horecasector. U dient dan naast het verlofaanvraagformulier 
ook een werkgeversverklaring van uw werkgever in te leveren. 
Aanvragen van meer dan tien dagen gaan altijd in behandeling bij 
de leerplichtambtenaar van de gemeente Texel. U kunt ook voor 
deze dagen een formulier op school invullen, waarna de directie 
en/of de leerplichtambtenaar hierover een besluit neemt. U kunt 
slechts 1 keer per jaar een beroep doen op extra vakantieverlof. De 
eerste twee weken na de zomervakantie kunt u geen aanspraak 
maken op vakantieverlof.

Voor de goede orde: geen redenen voor extra 
verlof zijn: 
•    Goedkope vakantiemogelijkheden
•    Door anderen betaalde vakanties 
•    Meerdere jaren niet op vakantie geweest
•    Ontlopen van verkeersdrukte 

Kinderen met bijzondere talenten
Kinderen met zeer uitzonderlijke talenten die onder schooltijd 
verlof willen aanvragen in het kader van trainingen, toernooien, 
concoursen etc, kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de 
directie van de school. 
Het verzoek wordt beoordeeld op basis van het Texels beleid 
Kinderen met bijzondere talenten, dat in samenspraak met de 
directies van de Texelse basisscholen en de leerplichtambtenaar 
van de gemeente Texel is opgesteld. 
Dit beleid houdt uiteraard rekening met de wettelijke 
verplichtingen vanuit de inspectie voor het onderwijs en is in te 
zien op school.

Verlof tijdens toetsweken/ bijzondere dagen
We verzoeken u vriendelijk om indien mogelijk geen/zo min 
mogelijk verlof aan te vragen tijdens de toetsweken in het 
schooljaar 2022-2023. 
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9.    Namen en adressen 

School 
Jozefschool Texel, RK-basisonderwijs
Emmalaan 47, 1791 AT Den Burg
 
Telefoon   0222-312319 of 0610051360
E-mail        directeur.jozefschooltexel@sarkon.nl
Website   www.jozefschooltexel.nl

Absenten dient u vóór 8.20 uur telefonisch te melden op nummer: 
0222-312319. Of u kunt een absent melding maken via Kwieb.

Personeel 
groep 1-2 a  Nicole Grootelaar en Manon Boogaard
groep 1-2 b  Janneke Visser-Zijm en Francis Runhardt - Poelman
groep 1-2 c  Cinthia Hollenberg en Dorothee Kerner

groep 3a  Evelien Berbee 
groep 3b  Lieke Hungerink en Sonja Bakker
groep 4  Marloes Altenburg
groep 5  Sido Overdijk en Lieke Hungerink    
groep 5-6  Selina Kuip
groep 6-7  Bas Neutkens en Marit Ellen
groep 7  Daniëlle Zundert-Tak en Claudia de Wit
groep 8  Remco van Rijn en Petronella Alkema-Dijkstra

bovenschools Kim Schut

Directeur 
Miranda Pieters- Gerssen 

Intern begeleider 
Marieke Hiddingh 

Onderwijsassistent leerlingenzorg 
Marga van Heerwaarde
Annie van der Heide 
Daisy Huizinga

Managementteam (MT) 
Directeur: Miranda Pieters
Onderbouwcoördinator: Cinthia Hollenberg 
Bovenbouwcoördinator: Claudia de Wit 

Overige contacten op alfabetische volgorde
 
Bankrekening Ouderraad 
Oudervereniging Jozefschool, 
IBAN NL15 RABO 03625 15751 
t.n.v Schoolfonds Jozefschool.

Bankrekening Jozefschool Texel
IBAN NL 78 RABO 0155110187 van Stichting Sarkon 
Den Helder, O.v.v. Jozefschool Texel 05JK

Bestuur Stichting Sarkon 
Algemeen directeur: Alwin Hietbrink
Drs. F. Bijweg 8a, Postbus 6040, 1780 KA Den Helder. 
T 0223-672150

Bureau Jeugdzorg 
Het Nieuwe Diep 33, 1781 AD Den Helder. T 0223-674050

Sociaal Team Texel
Voor direct contact (anoniem) kunt u contact opnemen met 
Miranda van Lieshout, schoolmaatschappelijk werker van het 
Sociaal Team Texel. Dit kan via telefoonnummer 14 0222 

Jeugdgezondheidszorg 
GGD Hollands Noorden, Postbus 324, 
1740 AH Schagen. T 088-0100500

Klachtencommissie 
Stichting GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. 
Telefoon: 070-3861697, info@gcbo.nl. www.gcbo.nl 

Medezeggenschapsraad 
Contactpersoon: Caroline Klein Woolthuis

Ouderraad 
Contactpersoon: Hendina Bijl

Parochie 
R.K. Pastorie, Molenstraat 34, 1791 DL Den Burg. 
T 0222-322161
Contactpersoon: Henny Hin, Vloedlijn 44, 
1791 HK Den Burg. T 0222-315166

Schoolbegeleiding 
Onderwijsbegeleidingsdienst Noordwest,
Postbus 80, 1620 AB Hoorn. T 0229-259380

Vertrouwenspersoon (intern)
Marieke Hiddingh 0222-312319

Gastouderbureau Calimero
Postbus 74, 1790 AB Den Burg. T 06-30201335
www.calimerotexel.nl
Contactpersoon: Peronne Brewel

Kinderopvang Olmenhoeve / Woelige hoek
Drijverstraat 1A, 1791 VC Den Burg.
BSO: Drijverstraat 1A, 1791 VC Den Burg. 
T 0222-322088
Contactpersoon: Marleen Keijser 
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10.     Praktische informatie 

Aanmelding 
Indien u overweegt om uw kind op de Jozefschool aan te melden, 
dan bent u uiteraard van harte welkom om een afspraak te maken 
voor een oriënterend gesprek. In het voorjaar van 2023 willen we 
graag dat de kinderen die tussen 1 juli 2019 en 1 juli 2020 geboren 
zijn, worden aangemeld. We kunnen hierdoor in onze planningen en 
groepsindelingen rekening houden met de plaatsing van kinderen. 
Van een aanmelding ontvangt u altijd een schriftelijke bevestiging. 
Vanaf hun vierde verjaardag zijn de kleuters hele dagen welkom 
op school. (Zie ook de volledige aanmeldingsprocedure elders in 
deze schoolgids)

Aansprakelijkheid 
In principe krijgen de kinderen alle materialen die ze nodig hebben 
van school. Bij vernieling of vermissing wordt, afhankelijk van de 
situatie, het kind (de ouders) aansprakelijk gesteld. Zo ook stellen 
wij kinderen aansprakelijk voor glasschade, schade aan meubilair, 
enz. Een W.A.-verzekering kan in dit verband vele problemen 
voorkomen. De school is niet aansprakelijk voor schade aan of 
vermissing van fietsen of zelf meegenomen materialen.

Adreswijziging 
We verzoeken u om wijziging van adresgegevens aan ons door 
te geven bij verhuizing, verandering van telefoonnummer etc. 
Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u een zogenaamd 
calamiteitenformulier om al deze gegevens op in te vullen, zodat 
wij bij calamiteiten altijd iemand kunnen bereiken. 

Afwezigheid 
Indien uw kind om de een of andere reden de school niet kan 
bezoeken, dient u dit de school telefonisch (0222-312319), of 
via Kwieb vòòr 8.20 uur te melden. Zo is het voor de leerkracht 
mogelijk de absentielijst van de groep zo actueel mogelijk te 
houden. Dit kan van levensbelang zijn in geval van ontruiming. 
Wanneer u met uw kind een bezoek brengt aan een arts of 
orthodontist, dan bent u als ouders/ verzorgers zelf aansprakelijk 
voor uw kind. Het zal duidelijk zijn dat we u verzoeken om deze 
afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te plannen.

Agenda
Op Kwieb vindt u een link naar onze agenda, hierin staan de data 
van alle belangrijke gebeurtenissen vermeld.

AVG
Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen én medewerkers 
vinden wij ontzettend belangrijk. De nieuwe privacywetgeving die 
vanaf 25 mei 2018 van kracht is, draagt hiertoe bij. 
Deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt 
voor versterking van ieders privacy rechten. U en uw kind krijgen 
meer zeggenschap over uw eigen persoonsgegevens en wij laten 
als scholen zien dat we zorgvuldig omgaan met deze gegevens. 

In onze privacyverklaring, privacyreglement en het verwerkings 
register staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Zo is 
inzichtelijk: 
*  welke persoonsgegevens wij verwerken; 
*  met welk specifiek doel wij dit doen; 
*  of wij de gegevens delen met andere organisaties en zo ja,   
 met  welke. 

Besmettelijke ziekten 
Wanneer er binnen uw gezin een besmettelijke ziekte of een 
besmetting met hoofdluis e.d. heerst, is het van belang dit op 
school te melden. Dit kan onnodige verdere besmetting helpen 
voorkomen. Ook voor andere gezinnen kan het prettig zijn 
te weten welke ziekte of besmetting in de groep ‘heerst’. We 
informeren u dan via een brief aan de kinderen.

Bedrijfs Hulp Verlening (BHV)
Op de Jozefschool zijn diverse leerkrachten die gecertificeerd 
BHV'er zijn en bij noodgevallen uw kind kunnen helpen. Miranda 
Pieters is onze preventiemedewerker, zij coördineert ook de BHV. 
Jaarlijks oefenen we twee keer een complete ontruiming, zowel 
aangekondigd als onverwacht. Bij calamiteiten nemen we altijd 
contact op met de ouders van het kind. Bij twijfel over een te 
nemen maatregel nemen we geen risico en nemen contact op met 
112 voor advies of ondersteuning.

Bibliotheek 
De Bibliotheek van Texel is gevestigd aan de 
Drijverstraat 7, 1791 VC Den Burg. T 0222-312743 
Openingstijden: 

maandag      10.00 tot 12.30 uur 
dinsdag          13.30 tot 20.30 uur 
woensdag     10.00 tot 17.00 uur
donderdag     13.30 tot 17.00 uur
vrijdag          13.30 tot 20.30 uur 
zaterdag      10.00 tot 12.30 uur 

Buitenschoolse opvang (BSO) 
Vanaf 1 augustus 2007 zijn alle scholen wettelijk verplicht om 
aan de ouders/verzorgers van de scholen mogelijkheden voor 
voor- en naschoolse opvang aan te bieden. Dit kan de school 
zelf regelen, maar de school kan dit ook uitbesteden aan andere 
instanties. Belangrijk is dat de ouders/ verzorgers uiteindelijk zelf 
de keuze maken voor de buitenschoolse opvang voor hun kind. 
De Jozefschool biedt dus wel opvang aan, maar regelt dit niet 
zelf. In de praktijk brengt u uw kind(eren) ’s ochtends zelf bij de 
kinderopvang of op school. ‘s Middags worden de kinderen door 
de medewerkers van de buitenschoolse opvang opgehaald op 
school, waarna u ze daar weer kunt ophalen. 
De scholen op Texel hebben over de buitenschoolse opvang 
afspraken gemaakt met twee aanbieders: Kinderopvang 
Olmenhoeve en Gastouderbureau Calimero. Deze afspraken 
zijn vastgelegd in een convenant, waarin beschreven staat hoe 
de buitenschoolse opvang wordt geregeld. De convenanten 
zijn op school in te zien. Op school is tevens van alle aanbieders 
informatiemateriaal beschikbaar bij de directie. 

Calamiteitenformulier 
Niets is zo vervelend als een kind dat ziek is en er niemand thuis 
te bereiken is. Om dit te voorkomen, ontvangt u aan het begin 
van ieder schooljaar een zogenaamd calamiteitenformulier. Op 
dit formulier dient u ieder schooljaar de meest recente gegevens 
van uw kind te noteren. Ook allergieën of medicijngebruik kunt 
u hierop noteren. Dit formulier wordt bewaard in de klassenmap 
van de leerkracht en heeft als doel om bij dringende gevallen altijd 
iemand te kunnen bereiken. Ieder jaar dient u dit opnieuw in te 
vullen, aangezien er regelmatig adressen en telefoonnummers 
wijzigen. Uiteraard gebruiken we dit formulier alleen in 
noodgevallen.

Eet-en drinkbeleid 
Als onderbreking van de ochtend kunt u uw kind iets te eten en/of 
drinken meegeven. Het gaat hierbij om een gezond “tussendoortje”, 
geeft u uw kind niet teveel mee. De Jozefschool heeft als beleid dat 
de kinderen en de leerkrachten op school gezond eten en drinken. 
Tijdens de pauze en tijdens de lunch mogen de kinderen dan ook 
alleen brood meenemen, liefst voorzien van gezond beleg. Ook 
rijstwafels, alle fruit en groente is toegestaan. Kinderen kunnen 
hierbij aanmaaklimonade, appelsap of sinaasappelsap, (karne)melk 
of water drinken. Koolzuurhoudende limonade, sportdrankjes, 
allerlei soorten “gezonde” koeken, chocolade, snoep etc is dus niet 
toegestaan en wordt mee terug gegeven naar huis. 

Bij iedere klas hangt het eet- en drinkbeleid zichtbaar opgehangen 
voor ouders en kinderen. Tijdens festiviteiten regelt de ouderraad 
of de school iets lekkers voor de kinderen. Voor kinderen die 
bepaalde producten niet mogen eten, stemmen we in overleg met 
de ouders een alternatieve traktatie vast. U kunt dit aangeven 
op het calamiteitenformulier dat iedere ouder voor ieder kind 
jaarlijks dient in te vullen.

Fietsen 
Kinderen die niet dichtbij de school wonen, mogen op de fiets 
naar school. De kinderen mogen zelf een plekje zoeken in de 
fietsenstalling. Wanneer groepen bepaalde activiteiten hebben 
waarbij de kinderen op de fiets moeten komen, dan kunnen de 
kinderen hun fiets naast de fietsenstalling parkeren. 

Alle fietsen dienen voorzien te zijn van een degelijk slot en 
een goede standaard. Er is afgesproken dat kinderen en hun 
begeleiders altijd op het speelterrein met de fiets aan de hand 
lopen, er mag op het schoolplein dus niet worden gefietst! We 
verzoeken de ouders/ verzorgers van vooral de jongere kinderen 
te helpen met het netjes parkeren van de fietsen in het fietsenhok. 
Hierdoor kunnen we beschadigingen aan fietsen zoveel mogelijk 
voorkomen. De school is niet aansprakelijk voor vernieling en/of 
diefstal van fietsen. 

Fotograaf 
De schoolfotograaf komt ieder jaar. Er worden dan portretten en 
groepsfoto’s gemaakt van alle kinderen. Iedere twee jaar worden 
er ook portretfoto’s van gezinnen gemaakt. Uiteraard gebeurt dit 
geheel vrijblijvend. De datum wordt vermeld in het weekbericht.
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Foto’s op sociale media
Veel ouders maken tijdens excursies of bijzondere gelegenheden 
op school foto’s. We kunnen ons voorstellen dat u deze leuke 
gebeurtenissen wilt delen met familie, vrienden en kennissen. 
De school is in principe niet verantwoordelijk voor het plaatsen 
van foto’s door derden op sociale media. Tegelijkertijd kan het 
gebeuren dat hiermee de privacy van onze leerlingen in het 
gedrang komt. We willen u dan ook verzoeken om terughoudend 
te zijn met het plaatsen van foto’s waarop kinderen van school 
staan op uw sociale media: in principe alleen uw eigen kind op uw 
eigen account.
 
Gevonden voorwerpen 
Wij bewaren de gevonden voorwerpen in de concierge ruimte. 
Wij verzoeken u om alle jassen, tassen, gymkleding, trommeltjes 
en bekers van de naam van uw kind(eren) te voorzien. Op gezette 
tijden zal er een overzichtstentoonstelling worden gemaakt van 
de gevonden voorwerpen, zodat u de vermiste spullen weer kunt 
meenemen. Kleding en spullen die niet worden meegenomen, 
worden aan het einde van het jaar aan een goed doel geschonken.

Gymnastiek 
De gymlessen zijn voor alle kinderen verplicht. De kinderen van 
groep 3 t/m 8 gymmen twee keer per week in de sporthal onder 
begeleiding van een vakleerkracht of de eigen leerkracht.
De kleuters gymmen twee keer per week in de speelzaal, bij slecht 
weer gebeurt dit vaker. Zij hebben daarvoor geen gymkleding of 
gymschoenen nodig, maar het mag wel. Indien u uw kind liever 
op schoenen laat lopen, geeft u dan schoenen zonder veters 
(balletschoentjes) mee.

Hoofdluis 
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. 
Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan de besmetting 
gemakkelijk van de ene naar de andere persoon overgebracht 
worden. De school is, ongewild, zo’n plaats. 
Wij zijn van mening dat zowel de school als ouders een stuk 
verantwoording hebben met betrekking tot tijdig opsporen 
van hoofdluis, waardoor snelle bestrijding mogelijk is en de 
uitbreiding wordt verminderd. Door een werkgroep van een 
ouder en leerkrachten is er een protocol gemaakt. Met behulp van 
een aantal ouders (luizenmoeders) vindt er na iedere vakantie in 
alle groepen een controle plaats en indien nodig een week later 
een nacontrole. Wanneer er hoofdluis wordt geconstateerd, dan 

nemen we contact op met de betreffende ouders/verzorgers van 
het kind. Hierna dienen de betreffende ouders de hoofdluis nog 
dezelfde dag te behandelen. 

Op school kunt u terecht voor meer informatie over behandeling 
van hoofdluis. Wanneer u thuis hoofdluis signaleert, dan dient u 
altijd contact op te nemen met de directie. Mochten er nog vragen 
zijn over dit onderwerp dan kunt u altijd terecht op school. Hier 
is tevens het protocol hoofdluis ter inzage. Voor de coördinatie 
van de controles en overige vragen is Simone Schipper ons 
aanspreekpunt, tel. 0222-365831.

Medicijnen en allergieën 
Een aantal kinderen heeft ook op school medicijnen nodig. Andere 
kinderen kunnen een (voedselallergie hebben, waardoor ze 
bepaalde voedingsstoffen niet mogen eten. We vragen u dringend 
om deze zaken aan het begin van het schooljaar te melden bij de 
leerkracht van uw kind. 

Ook dient u dit aan te geven op het calamiteitenformulier dat u 
aan het begin van het schooljaar ontvangt. 
Hierdoor kunnen we bij allerlei festiviteiten rekening houden met 
deze kinderen. Uiteraard kunt u zelf aan de ouders/verzorgers 
van de klasgenoten van uw kind informatie over een allergie 
of specifiek medicijngebruik verschaffen. Dit gebeurt op eigen 
verantwoordelijkheid. We verzoeken u wel om hiervoor eerst 
contact op te nemen met de directie van de school. 

In principe worden medicijnen niet door de leerkracht verstrekt. 
Dit geldt dus ook voor een kinderaspirine of dergelijke tabletten, 
tenzij in overleg met de directie en ouders/verzorgers anders is 
bepaald. In noodgevallen zal er uiteraard altijd direct met u en/
of een arts contact worden gezocht. Op school hebben we beleid 
vastgesteld waarin we beschrijven hoe de school met allergieën 
omgaat. Dit is in te zien op school.

Mobieltjes in school
Kinderen die een mobiel meenemen naar school, dienen die voor 
aanvang van de lessen in te leveren bij de leerkracht. Na schooltijd 
kunnen ze hun mobiel weer meenemen. De school is altijd 
bereikbaar voor ouders/ verzorgers: 0222-312319.
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Parkeren bij de school 
Hoewel we als school stimuleren om uw kinderen zoveel mogelijk 
per fiets of lopend naar school te brengen, komen er ook veel 
kinderen per auto op school. 
Bent u met de auto en wilt u meelopen met uw kind naar de klas, 
dan kunt u parkeren bij de sporthal. Zorgt u ervoor dat u uw auto 
altijd veilig parkeert en rekening houdt met de andere ouders/
verzorgers die met hun kinderen naar school komen. Parkeren 
langs Deuce is niet toegestaan. Bedenk: uw goede voorbeeld doet 
goed volgen! 

RK Parochie Texel
De Jozefschool en de R. K. parochie Texel werken op een prettige 
manier samen. Wij proberen elkaar, waar nodig, te helpen en te 
inspireren. Rondom de hoogtijdagen Kerstmis en Pasen is deze 
samenwerking het duidelijkst zichtbaar. Zo wordt de kerstviering 
in de parochiekerk gevierd in een sfeervolle ambiance op de laatste 
dag voor de kerstvakantie, deze kerstviering wordt nogmaals voor 
alle belangstellenden op kerstavond herhaald. Met Pasen zijn er 
rondleidingen in de parochiekerk met als uitgangspunt het lijden 
en sterven van Jezus Christus.

De voorbereiding van de eerste H. Communie en het 
H. Vormsel valt geheel onder verantwoordelijkheid van de 
parochie, in de diverse groepen wordt hier op informatieve wijze 
aandacht aan besteed. In de parochiekerk worden een aantal 
keer per jaar Familievieringen gehouden die aansluiten bij de 
tijd van het jaar. Deze worden vermeld in “De Vuurtoren”, het 
informatieblad van de parochie en in ons weekbericht. Tevens 
vindt u een overzicht van de activiteiten die RK parochie Texel 
voor de kinderen organiseert op onze website.
 
Presentaties 
Regelmatig vinden er presentaties van de kinderen plaats in 
de hal, waarbij de kinderen aan ouders/ verzorgers en hun 
schoolgenoten laten zien wat ze hebben gedaan in de klas. In 
veel gevallen is dit aan de hand van een project of een bepaald 
thema. De voorstellingen zijn ook voor ouders/verzorgers te zien. 
De data van de presentaties worden tijdig aangekondigd in het 
weekbericht en staan vermeld op de agenda. U bent van harte 
welkom! 

Privacy 
Daar de wet op de privacy ook voor scholen van toepassing 
is, worden leerling-gegevens niet zonder toestemming van de 
ouders/ verzorgers aan derden beschikbaar gesteld. 
De school plaatst regelmatig foto’s en stukjes tekst op de 
website. Iedere ouder/verzorger ontvangt een formulier waarop 
toestemming wordt gegeven om de gegevens en foto’s van het kind 
al dan niet te kunnen gebruiken. Deze toestemming geldt voor de 
gehele schoolperiode tot wederopzegging, wat elk moment kan 
gebeuren. 

Het volledige privacy protocol is op school in te zien. 

Schoolmaterialen 
In principe krijgen de kinderen alle materialen die nodig zijn om 
op de Jozefschool onderwijs te volgen, zoals pennen, potloden, 
linialen, papier etc. We merken echter dat kinderen het vaak erg 
leuk vinden om zelf pennen, potloden, stiften en mappen mee te 
nemen. In overleg met de leerkracht is dit mogelijk, zolang dit past 
binnen onze methoden die we gebruiken en het geen nadelige 
effecten heeft op de werkverzorging van de kinderen.

Speelgoedochtenden kleuters en groep 3
Jonge kinderen willen graag speelgoed mee naar school nemen 
en hier aandacht voor krijgen van leerkrachten en kinderen. Daar 
is tijdens de reguliere lessen niet altijd gelegenheid voor. Daarom 
is afgesproken dat de kleuters en de kinderen van groep 3 tijdens 
hun verjaardag wat speelgoed mee mogen nemen om te laten zien. 
Daarnaast worden er enkele malen per jaar speelgoedochtenden 
gehouden. Gezelschapsspelletjes stellen we zeer op prijs. Het 
meegeven van speelgoed gebeurt op eigen risico.

Sponsoring 
Bij bijzondere projecten kan het voorkomen dat bedrijven of 
instellingen wordt gevraagd om een bijdrage te leveren voor 
kosten die niet door de reguliere financiering worden gedekt. 
Het kan dan gaan om sponsoring of donaties. Het onderscheid 
dat wij maken tussen donaties en sponsoring is dat bij sponsoring 
sprake is van een tegenprestatie aan de sponsor (bijvoorbeeld het 
plaatsen van een advertentie in de schoolgids), terwijl bij donaties 
die tegenprestatie niet is vereist (bijvoorbeeld het sponsoren van 
een ijsje bij een sportdag). 
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Ochtendpauze
De ochtendpauze, waarin de kinderen in principe naar buiten 
gaan, is voor de groepen 3-4-5 van 10.15 tot 10.30 uur en voor de 
groepen 6-7-8 van 10.00 tot 10.15 uur. 
Bij slecht weer blijven de kinderen in de groep. 
De kleutergroepen pauzeren in hun lokaal en hebben aparte 
tijden om buiten te spelen. Onze beide onderwijsassistenten 
surveilleren tijdens het buitenspelen, waardoor de leerkrachten 
pauze kunnen houden.

Ontruimingsplan 
Om de veiligheid van de kinderen op school zo goed mogelijk te 
waarborgen, is er een ontruimingsplan opgesteld. In iedere ruimte 
hangt een ontruimingsplan aan de wand naast de deur en is er in 
iedere klassenmap een kort draaiboek van de te volgen stappen 
in geval van brand of andere calamiteiten. In de loop van het 
schooljaar wordt tweemaal een oefening gehouden. Indien er 
tijdens een ontruiming ouders in het pand aanwezig zijn, worden zij 
dringend verzocht direct het pand te verlaten en de aanwijzingen 
van de leerkrachten op te volgen.

Ouder-kind gesprekken
We starten het schooljaar in de maand september met 
startgesprekken waarbij ouders en leerlingen worden uitgenodigd 
om in gesprek te gaan met de leerkracht. 
Er zijn ook momenten gepland waarop u met de leerkracht 
over de vorderingen van uw kind kunt spreken, de zogenaamde 
rapportgesprekken. De adviesgesprekken van groep 8 in januari/ 
februari 2023 zijn voor zowel de ouders/ verzorgers met hun 
kinderen.

Ouderbijdrage 
Ieder schooljaar vraagt de oudervereniging van u een vrijwillige 
bijdrage. Deze wordt gedurende het schooljaar besteed aan allerlei 
faciliteiten voor uw kind, die buiten het gewone subsidie patroon 
vallen. De ouderbijdrage bedraagt € 65,-per kind per schooljaar. 
Tijdens de algemene ledenvergadering zal de ouderbijdrage voor 
het lopende schooljaar worden vastgesteld. Via een formulier 
geeft u toestemming voor het innen van de ouderbijdrage voor de 
gehele schoolperiode. Uiteraard kunt u dit ieder moment wijzigen. 
U ontvangt voor uw ouderbijdrage t.z.t. een doorlopende 
machtiging, maar mocht u zelf uw bijdrage willen voldoen, dan kan 
dat via IBAN NL15 RABO 03625 15751 ten name van Schoolfonds 
Jozefschool.

Ouderhulp
In voorkomende gevallen doen we graag een beroep op ouders/ 
verzorgers die ons een handje helpen bij het uitvoeren van 
allerlei activiteiten. Het betreft hierbij bijvoorbeeld hulp bij het 
lezen of rekenen, hulp bij sportdagen of excursies of hulp tijdens 
activiteiten op school. Hoewel het bieden van ouderhulp niet 
verplicht is en uiteraard afhankelijk van uw mogelijkheden, stellen 
we deze zeer op prijs. Wanneer iedere ouder, zowel vader als 
moeder, ons 1 keer per jaar helpt bij een activiteit, dan zijn we al 
enorm geholpen! U ondersteunt het werk van de leerkrachten 
van uw kind(eren) en ziet tegelijkertijd hoe het er op school aan 
toe gaat. Vandaar ons dringende verzoek: neem uzelf voor om 
tenminste 1 keer dit schooljaar een dag(deel) vrij te maken voor 
uw hulp op school! Alvast hartelijk dank hiervoor!

Overblijven/ continurooster
De Jozefschool hanteert het zogenaamde continurooster. Dit 
houdt in dat de kinderen gedurende de hele schooldag op school 
zijn en ook op school lunchen. Voor de lunchpauze is een half uur 
ingeruimd: een kwartier eten in de klas onder begeleiding van de 
eigen leerkracht en een kwartier buiten spelen onder toezicht van 
overblijfouders. Uiteraard is er enige flexibiliteit voor kinderen die 
iets langer nodig hebben om hun eten en drinken te nuttigen. 
Kinderen dienen zelf hun eten en drinken mee te nemen. Onder 
het kopje eet- en drink beleid leest u wat wel en niet mag worden 
gegeten en gedronken. In principe gaan we ervan uit dat wat 
de kinderen meekrijgen ook opgegeten moet worden. Geeft u 
daarom uw kinderen niet te veel mee. 
Doordat we de surveillance tijdens het buitenspelen door ouders 
laten doen, hebben leerkrachten de tijd om zelf ook pauze te 
nemen. 

Voor het toezicht tijdens de middagpauze zijn we altijd op zoek 
naar ouders/ verzorgers of andere betrokkenen rond de school. 
Mocht u structureel of incidenteel gelegenheid hebben om ons 
te helpen, dan kunt u dat aangeven op het bord tegenover de 
keuken. Naast de mogelijkheid om uw betrokkenheid te tonen en 
ons te helpen, kunt u ook zien hoe uw kinderen) zich vermaken 
tijdens de pauze. Daarnaast ontvangt u per keer dat u helpt bij het 
overblijven een vrijwilligersvergoeding. We nodigen u dan ook van 
harte uit om ons te helpen!
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Deze zaken zijn ook vastgelegd in een convenant tussen overheid 
en schoolbesturen, waarbij hierover heldere afspraken zijn 
gemaakt. Het protocol sponsoring is ook in te zien op de website 
van de stichting Sarkon. Het mag duidelijk zijn dat we ervoor 
waken dat, mocht er een beroep op sponsors of donateurs worden 
gedaan, dit geen invloed zal krijgen op de inhoud van het onderwijs. 

Sportdagen 
Door de gezamenlijke vakleerkrachten gymnastiek wordt er jaarlijks 
een aantal sportactiviteiten georganiseerd. Soms alleen met de 
kinderen van de Jozefschool, soms ook zijn er gezamenlijke activiteiten 
met andere scholen. De data voor deze sportdagen worden nog 
vastgesteld en vervolgens aangekondigd in het weekbericht.

Ook aan de estafetteloop en de avondvierdaagse doen we als 
Jozefschool mee. Onnodig te zeggen dat we hier als school veel 
aandacht aan besteden en dat we de kinderen stimuleren om hier 
aan mee te doen. Supporters zijn uiteraard altijd zeer welkom op 
en rond de velden! Via het weekbericht wordt u hierover verder 
geïnformeerd. 

Tijdschriften 
Via de school komen er regelmatig folders van uitgeverijen binnen, 
waarin allerlei materialen worden aangeboden. Aan het begin van 
het schooljaar ontvangt u via uw kind een beperkt aantal folders, 
waaruit u zelf desgewenst een keuze kunt maken. In principe is de 
school alleen het “doorgeefluik” en heeft verder geen bemoeienis 
met de uitgifte van de bestelde artikelen.

Verjaardagen 
De verjaardag van uw kind is altijd weer een spannende, feestelijke 
gebeurtenis. Ook op school wordt hier uiteraard aandacht aan 
besteed. Iedere leerkracht heeft zijn of haar eigen manier om de 
verjaardag van uw kind in de klas te vieren Uw kind mag uiteraard 
iets lekkers trakteren en samen met een klasgenootje mag hij of 
zij de andere meesters en juffen in hun eigen bouw langs. Voor 
de traktaties hebben we een voorkeur voor de verantwoorde, 
gezonde traktaties. Cadeautjes bij de traktaties zijn niet nodig. 

De ervaring leert dat kinderen met een bepaalde allergie of dieet 
het vaak erg leuk vinden als er bij het trakteren met hen rekening 
is gehouden. Weet u dat een bepaald kind ergens allergisch voor 
is, dan kunt u aan de ouders van het kind of de leerkracht vragen 

of uw traktatie ook voor hen geschikt is en wellicht een alternatief 
zoeken. Dit wordt zeer op prijs gesteld! 
Bij verjaardagen hoort vaak ook een kinderfeestje. Omdat niet 
altijd alle kinderen uit een groep worden uitgenodigd, verzoeken 
we u om uitnodigingen voor een kinderfeestje niet op school of 
in de klas zelf uit te delen. Dit om teleurgestelde gezichten in de 
groep te voorkomen. De kinderen mogen op hun verjaardag in de 
lagere groepen een -klein- cadeautje meenemen om dit aan de 
klas te laten zien. Uiteraard is dit voor eigen risico.

Vervoer van kinderen
Tijdens excursies en schoolreisjes kan het voorkomen dat we een 
beroep doen op ouders om te rijden. Hiervoor zijn regels opgesteld 
om ervoor te zorgen dat iedere inzittende veilig vervoerd kan 
worden, waarbij ook de aansprakelijkheid goed is geregeld. Op 
school is een overzicht van deze regels beschikbaar.

Website: www.jozefschooltexel.nl 
Onze school heeft een website: www.jozefschooltexel.nl. 
U vindt hierop onze digitale agenda, het weekbericht, onze 
digitale schoolgids, foto’s van activiteiten, verslagen van de MR, 
beleidsstukken, protocollen etc. Wanneer u opmerkingen heeft 
over onze website, dan horen we die graag! Kijkt u regelmatig op 
deze site, er staan vaak erg leuke foto’s op van de activiteiten die 
er op school plaatsvinden. Wanneer u niet wilt dat de foto van uw 
kind op de website wordt geplaatst, dan kunt u dit aangeven bij de 
directie (zie ook bij privacy).

Weekbericht 
Iedere vrijdag komt ons digitale weekbericht uit. Hierin vindt u alle 
informatie die voor de daaropvolgende week van belang kan zijn. 
Het is daarom van groot belang dat u wekelijks onze site bezoekt 
en het weekbericht leest. Dit weekbericht wordt in principe alleen 
digitaal verzonden.

Iedere week ontvangt u voor ieder kind een herinneringsmail met 
hierin het weekbericht, dat ook te zien is via onze website. Mocht 
dit door omstandigheden een keer niet gebeuren, dan kunt u altijd 
zelf naar onze website gaan om het weekbericht te lezen. Hier 
staan ook de oude weekberichten van het afgelopen jaar.

Wijzigingen leerling gegevens 
Gedurende een schooljaar kunnen de gegevens van uw kind(eren) 
of u zelf wijzigen. Wanneer dit het geval is, dan verzoeken we u 
dit aan ons door te geven door middel van een mutatieformulier 
leerling-gegevens. Hierdoor kunnen we de wijzigingen snel en 
zorgvuldig verwerken in ons administratiesysteem. Dit formulier 
is te vinden in de hal bij de ingang van het plein en kunt u daar ook 
inleveren. 

Deze schoolgids is tot stand gekomen met instemming van de 
Medezeggenschapsraad van de Jozefschool.
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