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Voor u ligt de geheel vernieuwde 
schoolgids. We zijn trots op onze 
school en we streven ernaar het 
succesvolle en vernieuwende beleid 
van de afgelopen jaren in samen-
spraak met ouders en kinderen voort 
te zetten.

We bouwen verder aan ons onder- 
wijs met de invoering van een nieuwe
methode voor Engels en verkeer.  
Daarnaast gaan we door met de 
ontwikkelingen op het gebied van EDI 
en Teach like a Champion.

In deze schoolgids vindt u veel 
informatie over onze school. We zien 
de schoolgids dan ook als naslagwerk, 
waarin u (bijna) alles kunt vinden wat 
u over de school wilt weten. 

Meer specifieke informatie over 
activiteiten en vakanties is te vinden 
op onze kalender. Verder informeren 
wij u in onze nieuwsbrief en schoolapp 
en vanaf dit schooljaar zijn we ook 
actief op Facebook.

De informatie in deze schoolgids is 
zakelijk. Als u kennis wilt komen 
maken met de warme en open sfeer 
op onze school kunt u contact 
opnemen met de directeur.

We maken er ook dit jaar weer een 
feestje van!

Namens het team,

Wouter Starink
directeur
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De St. Jozefschool is een Rooms 
Katholieke basisschool en ligt 
centraal in Wernhout. 
Op dit moment zitten er 161 
kinderen op school, verdeeld over
7 groepen. 

Op onze school werken 10 
leerkrachten, is er 1 intern begeleider
en de directeur. Daarnaast hebben 
we 3 fantastische vrijwilligers die ons 
helpen met allerlei klusjes.

Ons bestuur
De St. Jozefschool is een van de 5 
scholen van SPOZ (Stichting Primair
Onderwijs Zundert). Wij werken 
nauw met elkaar samen om te 
zorgen voor een compleet aanbod 
voor alle kinderen in de gemeente 
Zundert.

Inspectie
Rijksinspectiekantoor Breda
Inspecteur van het basisonderwijs
Nijverheidssingel 317
Postbus 7447 4800 GK Breda
www.onderwijsinspectie.nl

DE SCHOOL

Interne contactpersoon
In het kader van de klachtenregeling 
heeft onze school twee vertrouwen-
spersonen. Dit zijn Wouter Starink en 
Melanie van Benthem.  Zij zullen de 
procedures volgen wanneer u vindt 
dat een klacht niet naar wens is op-
gelost. Dit wordt altijd met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid gedaan.

Externe vertrouwenspersoon
GGD West-Brabant
076-5282241

Klachtenregeling
Wij hopen natuurlijk dat we deze pro-
cedure niet nodig hebben. Transpar-
ante en open communicatie binnen 
onze organisatie vinden wij erg 
belangrijk. Dit betekent dat u altijd 
bij ons terecht kunt met vragen en 
dat wij zo goed mogelijk deze vragen 
zullen beantwoorden. 

Voor meer informatie over de 
klachtenregeling verwijzen we naar 
de website van SPOZ. www.spoz.nl 
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Het kan gebeuren dat een leerkracht 
ziek of afwezig is. De school heeft 
dan de plicht om ervoor de zorgen 
dat het onderwijs op deze dagen 
doorgang vindt. 

Om ons zo goed mogelijk te voorzien 
van vakkundige vervanging zijn wij 
aangesloten bij Leswerk. Bij Leswerk 
staan leerkrachten ingeschreven die 
zich beschikbaar stellen voor 
vervanging.  Mocht er geen ver-
vanging beschikbaar zijn dan zullen 
wij intern een oplossing verzorgen. 
Hiervoor hebben wij het vervanging-
sprotocol, welke aanwezig is op de 
school.

Het team van de St. Jozefschool 
bestaat uit 10 leerkrachten, een in-
tern begeleiders en een directeur. 

Het team wordt daarnaast ook nog 
ondersteund door drie vrijwilligers. 
Gedurende het schooljaar zijn er ook 
nog diverse stagiaires op school.

2019-2020

groep 1/2 juf Karen
groep 3  juf Lotte
groep 4 juf Priscilla
groep 5 juf Ester/meneer Wouter
groep 6 juf Marlou / juf Dieke
groep 7 juf Lieke / juf Krien
groep 8 juf Melanie / juf Evelien

directeur meneer Wouter

IB-er       juf Marjon

vrijwilliger   Gerrit Koopman
 Rini Wagtmans
 Jeanni Aerts

HET TEAM

“De St. Jozefschool is een
lerende organisatie: niet alleen de 
leerlingen ontwikkelen zich, maar 
ook de medewerkers. In een lerende 
organisatie blijft iedereen zich 
voortdurend ontwikkelen.”



 onze visie
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Waarom bestaan wij?
De St. Jozefschool staat voor 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs in 
een veilige en uitdagende omgeving.
Enthousiaste en vakbekwame 
leerkrachten zorgen voor optimale 
resultaten bij ieder kind. 

De medewerkers hebben oog voor 
talenten, mogelijkheden en kansen 
op didactisch, sociaal emotioneel en 
creatief gebied.Medewerkers hebben 
een open en respectvolle houding 
naar ouders, kinderen en andere 
betrokkenen.

Waarheen gaan wij?
De St. Jozefschool is een fijne school 
met een doorgaande ontwikkelings-
lijn voor kinderen van 2 tot  12 jaar. 
We gaan voor het hoogst haalbare 
eindresultaat voorieder kind en 
betrekken ouders bij de ontwikkeling 
van hun kind.

Waarin blinken wij uit?  
Positiviteit 
Werken met verschillende niveaus 
Structuur 
Betrokkenheid 
Goede resultaten

Waar staan wij voor?
Samen 
Veilig klimaat 
Iedereen is uniek 
Iedereen hoort erbij 
Toekomstgericht

Onze visie en missie heeft een 
centrale plaats in de school, ons 
handelen en onze omgang met 
kinderen, ouders en externen. 

Dit doen wij door te werken vanuit 
met elkaar vastgestelde uitgangs-
punten waarvan we ook 
verwachten dat anderen zich 
hieraan houden. Respectvol omgaan 
met elkaar staat bij ons hoog in het 
vaandel.

De St. Jozefschool is een gezellige 
dorpsschool in Wernhout. De school 
telt 161 leerlingen die verdeeld zijn 
over 7 groepen.

Sinds 1 maart 2017 hebben we de 
peuterspeelzaal in onze school 
mogen verwelkomen. Hierdoor heb-
ben wij een warme overdracht met 
de peuterspeelzaal over de jongste 
kinderen die onze school bezoeken.

Het team van de Sint Jozefschool 
vindt het belangrijk een veilige 
schoolomgeving te scheppen. 

We vinden het van belang dat kin-
deren zich thuis voelen op onze 
school. In schooljaar 2016-2017 heeft 
het team van de Sint Jozefschool 
haar visie opnieuw vastgesteld aan 
de hand van het visie vierluik en 
hierbij onze uitgangspunten van de 
school opnieuw vastgesteld. 

Onze missie en visie komt gedurende 
het jaar terug op teambijeenkomsten

MISSIE EN VISIE



De speerpunten van de St. Jozef-
school zijn zelfstandigheids-
bevordering van het kind en uitgaan 
van niveauverschillen. 

Het onderwijs is zo georganiseerd 
dat elk kind op zijn/haar niveau kan 
leren. Verschillen tussen kinderen 
worden gezien als uitgangspunt voor 
het leren. 

Wij vinden het belangrijk dat kin-
deren zich thuis voelen op school 
waarbij respect, belangstelling, 
veiligheid en acceptatie een grote rol 
spelen.

Hoe werken we hieraan in de 
dagelijkse praktijk?

Zelfstandigheidsbevordering
- uitgestelde aandacht
- gebruik van werkkaarten
- inloop van 8.30 - 8.45
- eigen werk controleren
- werken met het planbord (gr. 1/2)
- werken in groepjes
- verantwoordelijk zijn voor taken

Omgaan met niveauverschillen
- expliciete direcie instructie (EDI)
- werken met een instructietafel
- aangepaste werkkaarten
- groepsoverzichten met onderwijs- 
behoeften per leerling
- werken met (dynamische) groeps- 
plannen, eigen leerlijnen en groei-
documenten.
- materialen voor herhaling, ver-
dieping en verrijking.
- individuele begeleiding in en buiten 
de klas.

UITGANGSPUNTEN VAN ONS ONDERWIJS
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“Op de St. Jozefschool word je gezien” 
Wij willen ieder kind op zijn of haar 
niveau kunnen laten ontwikkelen en hun 
talenten laten ontdekken”



Sociaal emotionele ontwikkeling
Kinderen moeten zich kunnen 
ontplooien tot zelfstandige 
individuen in een veilige leer-
omgeving  met duidelijke regels en 
afspraken rondom samen werken, 
samen spelen en samen leren.  

Onze ambities zijn:
-  Het ontwikkelen van sociale 
 vaardigheden
-  Het leren omgaan met emoties 
-  Het leren keuzes te maken en daar  
 verantwoording voor te dragen 
-  Het aanleren van een kritische 
 houding
-  Respect leren hebben voor het 
 anders zijn
-  Verwondering voor de natuur en 
 andere culturen

Wij maken hierbij gebruik van de 
methode “Goed gedaan!”.

Binnen de school vinden wij samen 
spelen en samen werken en  een 
veilig gevoel zeer belangrijk. 

Gedrags- en leefregels
De omgang met alle betrokkenen in 
en om de school zijn weergegeven in 
6 basisregels. 

Deze regels komen voort uit de 
notitie “Begrensd gedrag naar ge-
dragsregels op school”. Deze notitie 
is tot stand gekomen in samenwerk-
ing met de vijf scholen van SPOZ en 
een vertegenwoordiger van de GGD 
en levert de volgende uitgangs-
punten op voor alle betrokkenen 
binnen onze scholen;

- Eerlijkheid duurt het langst
- Iedereen hoort erbij
- Pas op je woorden 
- Handen thuis
- Veiligheid voor alles
- Respect voor elkaars spullen

De Sint Jozefschool heeft boven-
staande vertaald naar 3 leefregels 
voor de dagelijkse praktijk:
- Respect
- Samen
- Stop....denken....doe
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Onze 3 basisregels zijn de leidraad 
om pestgedrag in de school te 
voorkomen en deze worden 
regelmatig onder de aandacht van 
de kinderen gebracht. 

Rots en Water
In groep 6 wordt er jaarlijks gewerkt 
met Rots en Water, een weerbaar-
heidstraining speciaal voor kinderen. 

Het doel van het programma is het 
vergroten van de communicatie, de 
sociale vaardigheden en welzijn bij 
kinderen en het voorkomen en/of 
verminderen van sociale problemen 
zoals pesten, conflicten, uit-
sluiting,  en meeloopgedrag

Tijdens deze 10 lessen wordt er 
intensief met de groep kinderen 
gewerkt. Wij zijn er van overtuigd dat 
deze hulp alleen maar effectief kan 
zijn als ouders betrokken 
willen zijn. 

Ouders worden betrokken bij Rots en 
Water middels een informatiebijeen-
komst en een les waaraan ze mogen 
deelnemen.

De lessen worden onder schooltijd 
gegeven door twee leerkrachten van 
onze school, namelijk juf Marlou en 
juf Melanie. Zij hebben de cursus Rots 
en Water trainer afgerond en zijn 
goed geschoold om deze 
trainingen te kunnen geven.

Mocht het ondanks deze inspan-
ningen toch tot pesten komen in de 
groep of in de school dan volgen wij 
het pestprotocol. Op school hebben 
wij een anti-pestcoördinator, dit is juf 
Melanie.
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In het kader van Passend Onderwijs 
heeft elke school een schoolonder-
steuningsprofiel (SOP)geschreven. 
Hierin staat beschreven wat de 
school leerlingen kan bieden aan 
extra ondersteuning.

Er is op de Sint Jozefschool sprake 
van zowel basis als extra onder-
steuning. 

Basisondersteuning
De basisondersteuning bestaat uit:
-  Geleverde basiskwaliteit, zoals  
 gemeten door de inspectie
- Preventieve en licht curatieve 
 interventies (bijvoorbeeld het  
 aanbod voor kinderen met 
 dyslexie, het werken met een 
 time-out plek etc.)
- Onderwijsondersteunings-
 structuur (hoe werkt de school  
 samen met andere organisaties  
 en specialisten)
- Planmatig werken (de school 
 werkt op systematische wijze. 
 De beschermende en 
 belemmerende factoren en 
 onderwijs behoeften van 

De Sint Jozefschool is niet in staat om 
alle leerlingen met extra onder-
steuningsbehoeften op te vangen. 
De school begeleidt ouders indien 
nodig naar een geschikte school. 

De ondersteuningsmogelijkheden 
van de school kunnen begrensd 
worden door interne of externe 
oorzaken. De complexiteit of meer-
voudigheid van de problematiek bij 
de individuele leerling kan een grens 
voor de school zijn. Ook de volgende 
redenen kunnen de grenzen van de 
school bepalen:
-  De veiligheid van medeleerlingen 
 en leerkracht
-  Mate van zelfredzaamheid
- Mate van fysieke en/of medische 
 verzorging
-  Kwaliteit en kwantiteit van het 
 onderwijs dat mogelijk is
-  Benodigde materiele onder-
 steuning van hulpmiddelen

elke leerling zijn bekend en voor 
zover mogelijk past de school haar 
onderwijsaanbod hierop af. De zorg-
structuur is planmatig en cyclisch.)

Samenwerkingsverband RSV Breda 
e.o. heeft vastgesteld wat het niveau 
van de basisondersteuning van de 
scholen in het samenwerkings-
verband is en stelt deze een keer in 
de vier jaar bij.

Extra ondersteuning
Heeft een kind niet voldoende aan 
de basisondersteuning dan moet 
duidelijk in kaart gebracht worden 
wat het kind nodig heeft; zijn of haar 
ondersteuningsbehoefte. 
Deze extra ondersteuning geeft de 
mogelijkheden weer die de 
basisondersteuning overstijgen. 
Deze extra ondersteuning wordt 
georganiseerd in de vorm van ar-
rangementen. Deze kunnen licht en 
kortdurend van aard zijn of zwaar 
en langdurig. De mogelijkheden van 
het kind en overleg tussen ouders en 
school bepalen samen wat nodig is, 
maar ook wat haalbaar is.

PASSEND ONDERWIJS
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Zorgplicht
Schoolbesturen hebben binnen 
Passend Onderwijs een zorgplicht. 
Dit betekent dat de scholen ervoor 
moeten zorgen dat iedere leerling, 
die bij de school ingeschreven staat 
of is aangemeld en extra onder-
steuning nodig heeft, een passend 
onderwijsaanbod krijgt. 

Dit houdt in dat de school na aan-
melding van het kind eerst zorgvuldig 
gaat onderzoeken wat uw kind nodig 
heeft en of de school die ondersteun-
ing kan bieden, eventueel met hulp 
van het samenwerkingsverband. 
Als de school de ondersteuning niet 
zelf kan bieden en aangeeft dat 
uw kind het beste naar een andere 
school kan gaan, moet de school, 
na overleg met u, zorgen dat er een 
andere school gevonden wordt die 
wel een passend aanbod kan doen 
en uw kind kan toelaten. Dit kan 
een andere basisschool zijn, maar 
ook een school voor speciaal (basis)
onderwijs. Goed overleg met u als 
ouders vinden wij erg belangrijk.  

- De leerling blijft op school met  
 extra ondersteuning; een 
 arrangement
- De leerling gaat naar een 
 andere basisschool
- De leerling wordt aangemeld bij 
 de Commissie Voor Toelaatbaar-
 heidsverklaringen (CVT) voor 
 plaatsing op een school voor 
 speciaal (basis)onderwijs

Mocht u het niet eens zijn met de 
uitkomsten van het onderzoek of 
vragen hebben dan kunt u hier-voor 
de volgende commissies benaderen:
- Geschillencommissie Passend 
 Onderwijs
- Bezwaaradviescommissie toelaats 
 baarheidsverklaring; Het samen 
 werkingsverband heeft een eigen 
 bezwaaradviescommissie in
 gericht. Ouders kunnen hier 
 terecht wanneer zij bezwaar in  
 willen dienen tegen een besluit 
 over een toelaatbaarheids-
 verklaring

Positie van ouders
De invoering van de Wet Passend 
Onderwijs heeft geleid tot een 
andere positionering van de ouders 
in trajecten van toeleiding, verwij-
zing en extra ondersteuning. 

Indien uw kind meer ondersteuning 
nodig heeft dan de basisondersteun-
ing van de school, moet de school 
op basis van de zorg-plicht in actie 
komen. Dit betekent dat de school 
de verantwoordelijkheid heeft om 
te onderzoeken welke onderwijsbe-
hoefte de leerling heeft en op welke 
manier daarop passend antwoord 
gegeven kan worden. 

Uiteraard betrekken wij ouders hier 
vanaf het begin bij.  De samen-
werking tussen ouders en school 
speelt voor ons een belangrijke rol. 
School is in dit traject leidend en 
zorgt ervoor dat onderzoek plaats 
vindt. 

Het onderzoek kan leiden tot ver-
schillende uitkomsten zoals:
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De groepen
De leerlingen worden ingedeeld in 
jaargroepen en combinatiegroepen, 
voornamelijk op basis van sociale 
relaties. Een jaargroep bestaat uit 
kinderen van ongeveer dezelfde 
leeftijd. Binnen de jaargroep wordt 
interne differentiatie toegepast.

Schooltijden
Groep 1 t/m 8*
08.45 tot 12.00 uur en
13.00 tot 15.15 uur
op woensdagen   
08.45 tot 12.30 uur

Van 8.30 tot 8.45 is er een inloop.

*De groepen 1 t/m 3 zijn iedere 
vrijdagmiddag vrij.

Urenverantwoording
Het totaal aantal uren dat de 
kinderen in het schooljaar 2019-2020 
naar school gaan zijn: 
groep 1 t/m 3: 902 uur
groep 4 t/m 8: 983 uur

De leerlingen die aan het eind van dit 
schooljaar onze school verlaten 
hebben in totaal in de afgelopen 
8 jaar 7582 uur onderwijstijd 
genoten. Hiermee voldoen we ruim 
aan de wettelijk vereiste norm van 
minimaal 7520 uur.

Vakanties
Herfstvakantie: 14-10 t/m 18-10
Kerstvakantie: 23-12 t/m 03-01
Voorjaarsvakantie: 24-2 t/m 28-2
Meivakantie:  27 -4 t/m 8-5
Zomervakantie:  13-7 t/m 21-8

Vrije dagen en studiedagen
Corsomaandag:  2 september 2019
Studiedag 1: 16 september 2019
Studiedag 2: 6 december 2019
Studiemiddag: 11 februari 2020 
Studiedag 3: 10 maart 2020
Goede Vrijdag: 10 april 2020
2e paasdag: 13 april 2020
Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020
2e pinksterdag: 1 juni 2020
Studiemiddag:  18 juni 2020

Begin van de schooltijd
We willen graag op tijd beginnen. 
Indien u iets wilt bespreken met de 
leerkracht, wilt u dit dan na 
schooltijd doen, het liefst op af-
spraak. 

Om 8.30 uur klinkt het eerste bel-
signaal. De kinderen gaan dan naar 
binnen. Alle groepen hebben 
‘s ochtends vanaf 8.30 uur inloop.

Om 8.45 klinkt het tweede signaal en 
dit betekent het begin van de lessen. 
‘s Middags gaat om 13.00 uur de bel 
en lopen er vanaf 12.45 uur
leerkrachten buiten. 

Pauze
De kinderen in groep 1 t/m 8 mogen 
voor de ochtendpauze fruit en drink-
en mee brengen. Geen frisdrank, 
boterhammen, koekjes enz. Het 
drinken mag alleen meegebracht 
worden in een goed afsluitbare 
beker; dus geen pakjes drinken.

GROEPEN & SCHOOLTIJDEN
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Nieuwe leerlingen
Het aanmelden van nieuwe 
leerlingen kan al gedaan worden 
vanaf het moment dat uw kind twee 
jaar oud is. Zo krijgen wij als school 
ruim van te voren in beeld hoe groot 
de groei van nieuwe leerlingen zal 
zijn. Op deze manier zijn wij ook in 
een vroeg stadium in de gelegenheid 
ons onderwijs op een goede manier 
af te stemmen op de groepsaan-
tallen.

Kinderen die vanaf 4 jaar de 
basisschool gaan bezoeken, mogen 
als kennismaking in de periode die 
daaraan voorafgaat, een aantal keer 
komen oefenen. 

Om te gaan oefenen moet het kind 
ten minste 3 jaar en 10 maanden 
oud zijn. Afspraken over tijdstippen 
waarop geoefend kan worden, 
kunnen gemaakt worden met de 
betreffende groepsleerkracht. 

Kinderen die 4 jaar worden in de 
periode vanaf de zomervakantie tot 
en met 30 september mogen vanaf 
de 1e schooldag van het nieuwe 
schooljaar naar school. 

Kinderen zijn leerplichtig als ze 5 jaar 
zijn en moeten dan dus naar school. 
De ouders zijn wettelijk aansprakelijk 
als kinderen ongeoorloofd de school 
verzuimen. 

AANMELDING
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Bijzonder verlof
Extra verlof is vrije dagen buiten 
de vastgestelde schoolvakanties. 
Hiervoor gelden wel strikte regels. 
Extra verlof kan worden gegeven als 
religieuze verplichtingen of gewich-
tige omstandigheden zich voordoen. 

In zeer uitzonderlijke gevallen kan 
vakantieverlof onder schooltijd 
worden gegeven. Zie hieronder voor 
een toelichting op deze omstan-
digheden. 

Voor de leerling die religieuze 
verplichtingen moet vervullen die 
voortvloeien uit godsdienst of 
levensovertuiging bestaat er recht 
op extra verlof. Hierbij geldt dat er in 
principe één dag per verplichting vrij 
wordt gegeven.

Gewichtige omstandigheden
Bij gewichtige omstandigheden gaat 
het om situaties waarvan de 
oorzaken buiten de wil van ouders 
en/of de leerling liggen. 

Verzuimbeleid
De overheid voert een streng 
beleid inzake het schoolverzuim. 
De uitvoering van dit beleid ligt bij de 
gemeentelijke leerplichtambtenaar 
en de schooldirectie. De directeur is 
wettelijk aansprakelijk als hij 
verzuimende leerlingen niet regis-
treert of meldt. Elk dagdeel bekijkt 
de leerkracht of alle leerlingen op 
tijd op school aanwezig zijn. 
Als een leerling, zonder bericht van 
de ouders, 30 minuten na aanvang 
van de school niet aanwezig is, zoekt 
de school contact met de ouders. 

Ziekte of afwezigheid
Wanneer uw kind door ziekte of door 
andere omstandigheden niet naar 
school kan komen, dient u ervoor te 
zorgen dat de leerkracht hiervan op 
de hoogte is. 
Wordt ongeoorloofd verzuim 
vermoed, dan neemt de school 
contact op met de leerplicht-
ambtenaar van de gemeente. 
Kinderen die opvallend vaak ziek zijn, 
worden gemeld bij de schoolarts.

VERLOF EN VERZUIM
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Meestal zal het verlof beperkt blijven 
tot één of enkele dagen. Extra verlof 
kan worden toegewezen bij:
-  Verhuizingen;
-  Bijwonen huwelijk van bloed- of 
 aanverwanten;
-  Ernstige ziekte van bloed- of aan
 verwanten;
-  Overlijden van bloed- of aanver
 wanten;
-  Viering van 25-, 40- of 50-jarig 
 ambtsjubileum
-  Viering van 121⁄2 - 25-, 40-, 50- of 
 60-jarig huwelijksjubileum van  
 bloed- of aanverwanten.

Vakantieverlof
Op vakantie tijdens schooltijd is 
in principe onmogelijk. Alleen als 
voldaan wordt aan alle drie de 
volgende voorwaarden kan een 
schooldirecteur op verzoek extra 
vakantie toestaan:
-  Als ten minste een van de ouders 
 een beroep heeft met seizoens
 gebonden werkzaamheden. 
 Bijvoorbeeld in de agrarische 
 sector of de horeca. (uit juris 

 prudentie is gebleken dat er 
 vanuit gegaan wordt dat de ouder  
 het merendeel van zijn inkomsten 
 slechts in de zomervakantie kan  
 verdienen).
-  Als het gezin in geen van de 
 schoolvakanties in één schooljaar 
 met vakantie kan.
- Als de extra vakantie niet in de 
 eerste twee weken van het school 
 jaar valt.

De extra vakantie is nooit langer dan 
tien dagen. Alleen de directeur mag 
toestemming geven, de leerplicht-
ambtenaar niet.
Extra verlof tot en met tien dagen 
moet u aanvragen bij de school
directie. 

Aanvragen voor meer dan tien dagen 
lopen via de leerplichtambtenaar van 
de gemeente. 

Bij het aanvragen van extra verlof /
vakantieverlof moet u dit altijd in 
een zo vroeg mogelijk stadium doen, 
minimaal 6 weken van tevoren. 

Dit omdat de schooldirectie en/of 
leerplichtambtenaar zorgvuldig uw 
aanvraag moet beoordelen en ge-
houden is aan bepaalde termijnen. 

U kunt binnen deze 6 weken nog 
bezwaar maken, mocht uw aanvraag 
worden afgewezen.



In groep 3 wordt gebruik gemaakt 
van de Kim Versie van de  methode 
“Veilig leren lezen”. Dit is een me-
thode voor geïntegreerd aanvankelijk 
taal-leesonderwijs en gaat uit van 
de zogenaamde structuurmethode 
(woordjes ‘afbreken’ en weer “op-
bouwen”). De methode biedt de 
mogelijkheid om instructie en ver-
werking op verschillende niveaus aan 
te bieden (differentiatie).

In groep 4 t/m 8 maken we gebruik 
van de methode “Staal”. De methode 
is zo ontwikkeld dat taal en spelling 
afzonderlijk van elkaar aangeboden 
worden. De methode is opgebouwd 
volgens een duidelijk ritme en een 
duidelijke structuur.

Technisch lezen
Van groep 4 t/m 8 wordt gebruik 
gemaakt van de methode “Estafette”. 
De algemene doelstelling van de 
methode is, dat aan het einde van 
groep 6 zoveel mogelijk kinderen 
lezen op AVI niveau  plus. 

Voor de verschillende vakgebieden 
gebruiken we de volgende 
methodes. Zij waarborgen het leer-
proces en voldoen aan de kerndoel-
en zoals die door de wet zijn voor-
geschreven.

Nederlandse taal
In groep 1/2 wordt gewerkt aan 
de ontluikende geletterdheid. Dit 
houdt in dat we de Nederlandse taal 
willen stimuleren en de leesvoor-
waarden bevorderen.  We koppelen 
de uitgangspunten van ontluikende 
geletterdheid aan de projecten van 
de Kleuteruniversiteit. 

Dit betekent dat we thema’s 
koppelen aan prentenboeken en 
voorleesboeken. Iedere week staat 
er een letter/cijfer centraal in de klas. 
Dit wisselt iederee week. Er is daar-
naast ook aandacht voor de be-
tekenis van begrippen en woorden-
schat. Daarnaast maken we gebruik 
van taal stimulerende computer-
programma’s en schooltelevisiepro-
gramma’s.

VAKGEBIEDEN
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Rekenen
In groep 1/2 wordt gewerkt aan ont-
luikende gecijferdheid d.m.v. ont-
wikkelingsmaterialen, computer-
spellen, gezelschapsspellen en kring-
spelen. 

Hierbij wordt aandacht besteed aan 
de rekenvoorwaarden. De thema’s 
van de kleuteruniversiteit bieden de 
mogelijkheid voldoende aandacht te 
besteden aan de rekenvoorwaarden.
In groep 3 t/m 8 wordt gebruik ge-
maakt van de methode “Pluspunt”. 
Pluspunt leert kinderen stap voor 
stap rekenen en er is veel aandacht 
voor oefening en herhaling. 

Pluspunt heeft leuke materialen, 
oefen–en digibordsoftware, veel 
afwisseling en een heldere opbouw. 
De lesstof in “Pluspunt” bestaat uit 
duidelijke, kleine stappen. 
Na de instructie gaan de kinderen 
meteen oefenen met de aangeboden 
lesstof. 

Elk rekenonderwerp wordt geduren-
de langere periode geoefend en pas 
daarna getoetst. Natuurlijk wordt de 
leerstof gedurende het schooljaar 
herhaald.

Schrijven
Vanaf groep 3 leren de kinderen de 
schrijfletters. Kinderen die net begin-
nen met het leren schrijven doen dit 
met potlood. Als het schrijven meer 
geautomatiseerd is, wordt er overge-
gaan op de vulpen. 

In groep 3 en 4 wordt gewerkt met 
de methode “Pennenstreken”. 

In groep 5 t/m 8 wordt er gewerkt 
met de methode “Handschrift”. Met 
het schrijfonderwijs willen we bereik-
en dat de kinderen een goed, vlot en 
leesbaar handschrift ontwikkelen

Getracht wordt dit te bereiken door 
extra aandacht te besteden aan de 
ontwikkeling van de leestechniek, 
zodat het leestempo verhoogt 
zonder dat er betekenis verlies 
optreedt. De methode kan als brug 
gezien worden tussen het aanvanke-
lijk technisch lezen en het 
begrijpend lezen.

Voor het volgen van de leesontwik-
keling van onze leerlingen wordt 
gebruik gemaakt van het “Protocol 
dyslexie groep 1—8 dit is ter inzage 
op school aanwezig.

Begrijpend lezen
In groep 4 t/m 8 wordt gebruik 
gemaakt van de methode “Grip 
op lezen”. Bij het begrijpend lezen 
gaat het om het achterhalen van de 
betekenis of de bedoeling van een 
tekst. De bedoeling van het studer-
end lezen is, dat de informatie dieper 
verwerkt wordt om deze te kunnen 
onthouden
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Zaakvakken
Op de Sint Jozefschool praten we 
veel over het verleden en het heden. 
Naast het aanleren van feitenkennis 
gaat het ook om het aanbrengen van 
een goede houding ten opzichte van 
de natuur, volkeren en verleden.

Met de te verwerven inzichten 
begrijpen kinderen waarom iets in 
deze tijd gebeurt, hoe en waarom 
het landschap op deze manier is 
ingericht, dat we zuinig moeten zijn 
op ons milieu en dat we niet zonder 
afspraken en gedragsregels kunnen. 

We streven er naar ons zaak-
vakonderwijs op een voor kinderen 
betekenisvolle wijze aan te bieden.
We gebruiken deze methodes:
Aardrijkskunde: Geobas
Geschiedenis:Tijdzaken
Natuur: Natuurzaken

Vaak wordt er bij deze vakken 
gebruik gemaakt van onze digitale 
middelen.

Daarnaast streven we ernaar de 
muzikale mogelijkheden van het kind 
op te wekken en te ontwikkelen. 
De leerkrachten uit groep 1 t/m 8 
maken hierbij gebruik van de meth-
ode “Eigenwijs digitaal.”

Om de culturele  vorming van de 
leerlingen verder te ontwikkelen 
maken we gebruik van het aanbod 
van CUMENU via de Nieuwe Nobel-
aer. Een menu van culturele 
activiteiten op het gebied van 
theater muziek, dans, poëzie, kunst 
en geschiedenis aangeboden via 
Kunstbalie, Brabants Erfgoed en de 
Koepel. Onze cultuur coördinator, 
Juf Karen is namens de school de 
contactpersoon.

Iedere klas beschikt over een 
digitaal schoolbord en een aantal 
computers. Het digitaal schoolbord 
en de computers worden gebruikt 
als ondersteuning en aanvulling bij 
de lessen. Dit kan remediërend zijn, 
maar ook als informatiebron.

Creatieve vorming
Creatieve vorming gebruiken wij als 
verzamelnaam voor muziek, tekenen 
en handvaardigheid. Het ontdek-
ken van de mogelijkheden van het 
werken met verschillende materialen 
staat hierbij centraal. Leerlingen 
leren eigen initiatieven en op-
lossingen te maken voor hun 
creatieve werkstukken. 

Om te kunnen verbeelden leren 
leerlingen technieken en benodigde 
vaardigheden om diverse 
materialen te verwerken, hierbij kan 
men denken aan tekenen, 
schilderen, kleien, vlechten, knippen 
en plakken. 
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Burgerschap en integratie
Als basisschool willen we dat 
kinderen zich zoveel mogelijk 
ontplooien en bereiden we ze voor 
op deelname aan onze samenleving.

Daar heb je kennis en vaardigheden 
voor nodig en het is belangrijk dat 
je leert handelen vanuit gedeelde 
waarden en normen. 

Burgerschap wordt dan ook niet als 
apart vak gezien maar als een mani-
er van lesgeven waarbij de leerlingen 
uitgedaagd worden na te denken 
over hun rol als burger in de Neder-
landse samenleving. 

Burgerschap wordt geïntegreerd 
aangeboden in onze wereld- 
oriënterende vakken.

Wat doen we er concreet aan?
- Methode trefwoord
- Het goede doelen project
- Lessen uit de diverse methoden die 
samenhangen met burgerschap

Projecten rondom thema’s
- Hanteren van leefregels binnen de 
school
- Lessen over drugs, alcohol, 
vuurwerk enz.
- Groepsvorming en rots en water 
training

Bewegingsonderwijs
Op de St. Jozefschool streven we 
ernaar om bewegingsactiviteiten aan 
te bieden voor elk kind, met als doel 
elk kind te stimuleren om te 
bewegen in de gymzaal, op het 
sportveld en/of plein. Dit gebeurt 
zowel individueel als in groepsver-
band. 

Plezier en samenspel staan hierbij 
hoog in het vaandel. Met onze 
methode “Basislessen Bewegings-
onderwijs” zorgen we ervoor dat de 
kerndoelen bewaakt worden. 

In het kader van Passend onderwijs 
wordt er rekening gehouden met 
de individuele verschillen tussen de 
kinderen en staan zowel de fysieke 
als de sociale ontwikkeling centraal.

22



Verkeer
Vanaf dit schooljaar starten we met 
de verkeersmethode “Let’s Go”.
De lessen zijn interactief en met 
behulp van Google maps kunnen 
ook snel situaties worden bekeken 
rondom school of thuissituaties.

Daarnaast zijn er ook door het jaar 
heen verkeersprojecten. Kinderen 
worden gestimuleerd om te voet of 
met de fiets naar school te komen. 

De verkeersveiligheid rond de school 
is de afgelopen jaren verbeterd en 
we besteden in de school aandacht 
aan verkeerseducatie. We hebben al 
veel bereikt en mogen met trots het 
BVL logo bij de voordeur ophangen.

Engels
Vanaf dit schooljaar starten we met 
een nieuwe methode voor Engels; 
Take it Easy. 

De lessen hebben een vaste 
structuur. De leerlingen maken eerst 
kennis met het thema via een filmpje 
of een lied. Daarna volgen luister- en 
spreekopdrachten in de vorm van 
een dialoog, een cartoon of een spel.

ICT
Op school vinden wij het belangrijk 
dat kinderen digitaal vaardig worden.
Mediawijsheid is een belangrijk 
onderdeel van deze ontwikkeling 
waarbij kinderen wordt geleerd om 
kritisch te zijn op informatie die ze 
vinden en ook wordt er gewezen op 
de gevaren van het internet. 

Er zijn op school 60 chromebooks 
aanwezig waar kinderen met hun 
persoonlijke inlog gebruik van 
kunnen maken. Deze worden in-
gezet als ondersteuning, verrijking 
en verdieping van de lesstof. Denk 
hierbij aan oefensoftware bij Taal en 
Rekenen.
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Medezeggenschapsraad (MR)
Wat is de Medezeggenschapsraad? 
Het woord zegt het al: je hebt iets te 
zeggen, je denkt mee over alle voor-
komende aangelegenheden. 

De MR fungeert als contactpersoon 
tussen alle geledingen en het 
bevoegd gezag. In het basisonder-
wijs hebben ouders en personeel 
inspraak in de besluitvorming van 
het bevoegd gezag (dit kan zijn de 
directeur of het bestuur).

In onze MR vertegenwoordigen drie 
ouders de belangen van de ouders 
van alle leerlingen en drie 
leerkrachten vertegenwoordigen de 
belangen van het personeel. 

Onze MR vergadert minimaal 6 keer 
per jaar. De MR vergaderingen zijn 
openbaar; dat wil zeggen dat ieder-
een hierbij welkom is als toehoorder. 
Het functioneren van de MR is van 
verschillende factoren afhankelijk. 

De belangrijkste factor is goede com-
municatie met het bevoegd gezag. 
De MR ontvangt haar informatie van 
het bevoegd gezag.

Wij houden in onze MR vooral de 
zogenaamde vinger aan de pols. 
Deze rol kan alleen goed vervuld 
worden als er een open sfeer is op 
school, waarin alle informatie goed 
en op de juiste momenten aan de 
juiste personen doorgegeven wordt. 

De MR heeft in sommige zaken 
adviesrecht, in andere zaken instem-
mingsrecht. Adviesrecht wil zeggen 
dat de MR advies kan geven bij een 
bepaald onderwerp. Instemmings-
recht wil zeggen dat het bevoegd 
gezag toestemming van de MR nodig 
heeft om een bepaalde beslissing te 
nemen.
Ouders en personeel hebben recht 
op medezeggenschap. Via de MR kan 
men daar gebruik van maken. 

U kunt de MR bereiken via: 
mrjozefschool@spoz.nl

MR, OR EN OUDERBIJDRAGE

GMR
Medezeggenschap op bestuurs-
niveau. Een raad bestaande uit 
medewerkers en ouders van scholen 
die adviesrecht of instemmingsrecht 
heeft over uiteenlopende onder-
werpen vastgelegd in de Wet 
Medezeggenschap op Scholen(WMS). 
Het gaat om onderwerpen die van 
belang zijn voor alle of een meer-
derheid van de scholen van een 
schoolbestuur, zoals bijvoorbeeld de 
begroting, formatie en beleidsmatige 
zaken. 

Vanuit onze school zijn twee leden 
vertegenwoordigd (een ouder en een 
leerkracht)
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Ouderraad
De ouderraad helpt de school bij het 
organiseren van verschillende 
activiteiten op school, zoals de sport-
dag, Sinterklaasfeest, Kerst-
viering, carnaval, Pasen, Konings-
spelen, afsluiting en opening school-
jaar, afscheid en musical groep 8 en 
andere schoolactiviteiten. 

De ouderraad zorgt ervoor dat de 
school steeds in een bepaald thema 
versierd is, denk aan Sinterklaas, car-
naval, kerst of de jaargetijden. Ook 
het beheren van de ouder-
bijdragen is een belangrijke taak. 
De ouderraad vergadert ongeveer 6 
à 7 keer per schooljaar. 

Lijkt het u ook leuk om deel uit te 
maken van de ouderraad, of te 
helpen bij bepaalde activiteiten zoals 
het versieren van de school? 
Uw hulp is altijd welkom! 

U kunt de OR bereiken via: 
orjozefschool@spoz.nl

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt aan het be-
gin van het schooljaar betaald. Voor 
schooljaar 2019-2020 is de ouderbij-
drage vastgesteld op € 12,50. 

Vanuit het ministerie is vastgesteld 
dat deze ouderbijdrage vrijwillig is. 
Verder vragen wij een bijdrage voor 
de schoolreis van € 30,00 en € 1,00 
euro voor de scholierenon-
gevallenverzekering. Hierdoor komt 
het totaal bedrag op € 43,50. 

Groep 8 gaat op schoolkamp in 
plaats van op schoolreis. 
Hierdoor komt het bedrag voor 
groep 8 op €93,50.  Hierin zitten de 
kosten van het schoolkamp 
(€ 80,00), € 1,00 ongevallen verze-
kering en € 12,50 voor de ouderbij-
drage. 

Met behulp van de ouderbijdrage 
worden binnen–en buitenschoolse 
activiteiten financieel ondersteund. 



Oudergesprekken
De individuele oudergesprekken 
vinden dit jaar plaats op de volgende 
data:
- Aanvangsgesprekken gr.1 t/m 7:
 17 en 19 september 2019
-  Voorlopig adviesgesprek gr.8; 
 19 en 21 november 2019
-  Oudergesprekken groep 1 t/m 8
 18 en 20 februari 2019
-  Mogelijkheid oudergesprekken 
 gr 1 t/m 7: 25 en 27 juni 2019

Bij de leerlingbespreking zijn naast 
de groepsleerkracht ook leden van 
het ondersteuningsteam aanwezig. 
De leerkracht brengt u dus steeds op 
de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen, zowel op didactisch 
als sociaal emotioneel gebied.

Mochten er tussentijds zorgen en/
of bijzonderheden zijn omtrent de 
ontwikkeling van uw kind, dan zal de 
leerkracht contact met u opnemen 
voor een tussentijds gesprek. 
Uiteraard bent u ook altijd zelf vrij 
om een afspraak te maken.

Wij vinden het erg belangrijk om 
met u in gesprek te gaan over ons 
onderwijs en de prestaties van uw 
kind(eren). Hiervoor hebben wij een 
aantal momenten gepland waarop u 
van harte welkom bent in de school. 

Informatieavond
Op donderdag 5 september 2019 
staat onze jaarlijkse informatieavond 
voor de groepen 1 t/m 8 
gepland. Deze avond gebruiken we 
om u informatie over de werkwijze 
in de groepen te verstrekken en veel 
voorkomende vragen te beantwoor-
den. 

Overigens bent u als ouders na 
schooltijd altijd van harte welkom als 
u met vragen zit of iets belangrijks 
over uw kind wilt vertellen.

“Door in gesprek te blijven met 
elkaar zorgen we voor de best 
mogelijke ondersteuning voor ieder 
kind en kunnen we snel handelen” 
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Feesten
De organisatie van jaarlijks terug-
kerende festiviteiten wordt op onze 
school verzorgd door verschillende 
werkgroepen, samen met de ouder-
raad en in overleg met het team, om 
de volgende feesten tot een succes 
te maken: Sinterklaasfeest, Kerstmis, 
Carnaval, Pasen en de schoolreis.

Schoolreis
Ieder schooljaar is er voor de groep-
en 1 t/m 7 een schoolreis. De werk-
groep heeft vorig jaar een planning 
gemaakt voor meerdere jaren. 
Afgelopen schooljaar zijn we met alle 
groepen naar de Efteling geweest. 
Het was een groot succes!

Typecursus
Ook dit schooljaar wordt er, bij 
genoeg aanmeldingen, door 
Kindertypecursus.nl na schooltijd een 
typecursus aangeboden. Kinderen 
leren vanaf groep 6, om blind te 
typen met tien vingers. Acht lessen 
worden gegeven op school, daar-
naast oefenen de kinderen thuis. 

Cultuuractiviteiten
Dit schooljaar zullen er met regel-
maat cultuuractiviteiten na schooltijd 
georganiseerd worden door de 
combinatiefunctionaris cultuur. Je 
wordt hier middels onze wekelijkse 
“Info” over op de hoogte gehouden. 

Sportactiviteiten
Ieder jaar wordt er een sportdag 
georganiseerd. Na de sportdag 
krijgen de kinderen een sport-
diploma, waar de behaalde scores op 
vermeld staan.
We nemen tevens deel aan het 
schoolvoetbaltoernooi voor basis-
scholen van de gemeente Zundert.

Via SjorsSportief kunnen kinderen 
zich opgeven voor diverse na-
schoolse sportactiviteiten. Ook 
wordt er binnen Zundert door de 
buurt-sportcoach door het jaar heen 
van alles georganiseerd.

Gymlessen
Onze school maakt voor de 
gymlessen gebruik van de sporthal 
aan de Diepstraat. 

Tijdens de gymlessen is het gebruik 
van gymschoenen verplicht. Ook 
gymkleding is verplicht, bijv. kort 
broekje en shirt, gympakje. 

Gymrooster

maandag
groep 8  13.00-14.15u
groep 4  14.15-15.15u

dinsdag
groep 7  8.45-9.45u
groep 1/2 10.00-10.45u
groep 5  11.00-12.00u
groep 3  13.00-14.15u
groep 6  14.15-15.15u

donderdag
groep 6  8.45-9.45u
groep 1/2 10.00-10.45u
groep 3  11.00-12.00u
groep 5  13.00-14.15u
groep 7  14.15-15.15u

vrijdag
groep 8  8.45-9.45u
groep 4  11.00-12.00u

ACTIVITEITEN
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Communie en Vormsel
Kinderen in groep 4 mogen in 
overleg met ouders/verzorgers hun 
communie doen. De voor-
bereidende activiteiten worden zowel 
onder schooltijd als buiten schooltijd 
gedaan. 

De communiewerkgroep van de 
parochie van Wernhout bereidt 
alles in overleg met de school voor. 
Op school zijn er ondersteunende 
activiteiten, zoals het aanleren van 
liedjes, knutselwerkjes, bezoek aan 
de bakker, enz. 

De andere onderdelen van de 
voorbereiding zijn buiten schooltijd. 
In de loop van het schooljaar 
krijgen de kinderen van groep 4 een 
opgaveformulier mee. Kinderen in 
groep 8 mogen in overleg met hun 
ouders hun Vormsel doen. 

Deze activiteiten worden buiten 
schooltijd gedaan. De kinderen 
krijgen tijdens het schooljaar een 
opgaveformulier mee.

Fotograaf
Ieder jaar komt de fotograaf op 
school die groepsfoto’s maakt van 
alle groepen en individuele foto’s 
van onze leerlingen. Ook worden 
broertjes en zusjes samen gefotogra-
feerd. U bent niet verplicht deze 
foto’s af te nemen.

Stichting Leergeld
Helaas is het in steeds meer 
gezinnen niet haalbaar om kinderen 
mee te laten doen aan sportactiviteit-
en, muziekles of buitenschoolse 
activiteiten. Stichting leergeld stelt 
zich ten doel om kinderen uit 
Etten-leur, Halderberge, Moerdijk, 
Rucphen en Zundert wel de 
mogelijkheid te geven om mee te 
doen met sport, muziek of andere 
kunstzinnige vorm. 

Meer informatie kunt u vinden op: 
www.leergeldnoordwestbrabant.nl 
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Onze school is structureel bezig met 
de verbetering van haar onderwijs-
kwaliteit. De kern van kwaliteitszorg 
vinden we samengevat in de volgen-
de vragen:
- Doet de school de goede dingen?
- Doet de school de dingen goed?
- Hoe weet de school dat?
- Vinden anderen dat ook?
- Wat doet de school met die weten-
schap?

We hanteren vanaf 2012 het WMK-
PO ( Werken met Kwaliteit -Primair 
Onderwijs ) als instrument om de 
kwaliteit van het onderwijs te ver-
beteren. Het WMK-PO biedt onze 
school een Quick Scan en een 
Schooldiagnose aan om de 
kwaliteit van het onderwijs te bepalen 
en te verbeteren. 

Het scoren van de indicatoren van 
de Quick Scan leidt tot een globale 
kwaliteitsbepaling; het scoren van 
de indicatoren en kernkwaliteiten 
van de Schooldiagnose levert een 
meer gedetailleerd overzicht op. 

Zowel de inhoud van de Quick Scan 
als de Schooldiagnose is afgeleid van 
het toezicht kader dat de Inspectie 
van het Onderwijs hanteert om de 
kwaliteit van het onderwijs te beoor-
delen. 
De twee instrumenten bevatten 
kwaliteitsaspecten als: leerstofaan-
bod, onderwijsleerproces, 
kwaliteitszorg, toetsing, tijdgebruik, 
schoolklimaat en opbrengsten.

In een cyclus van vier jaar komen zo 
alle kwaliteitsaspecten systematisch 
aan de orde. Tweejaarlijks worden de 
leerlingen en de ouders via WMK 
bevraagd op diverse aspecten waar-
onder sociale veiligheid en welbevin-
den.

Verantwoording van onze kwaliteit 
gebeurt op de volgende wijze:
- Rapportages WMK worden overhan-
digd aan team, MR en Bestuur
Samenvattingen van rapportages 
WMK worden aan ouders, leerlingen 
en externe partijen verstrekt via onze 
website. www.jozef-wernhout.nl

SCHOOLONTWIKKELING
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Schoolplan en jaarplan
In het afgelopen schooljaar is het 
nieuwe schoolplan 2019-2023 
geschreven. Vanuit de doelen die 
daarin door ons gesteld zijn worden 
er per schooljaar ontwikkelpunten 
uitgewerkt. Dit resulteert in een 
jaarplan waaraan de Jozefschool 
werkt.

Jaarplan 2019
In het komende schooljaar gaan we 
ons op de volgende gebieden verder 
ontwikkelen:
-  analyseren van toetsgegevens
-  integratie van Burgerschap in ons  
 aanbod
-  implementatie methode Engels
-  implementatie methode Verkeer
-  Borging en verdieping van Edi
-  Borging van Teach like a Champion
-  Collegiale consultatie
-  Werkwijze Begrijpend lezen
-  aanbod meer- en hoogbegaafdheid



Schoolkeuze
In groep 8 krijgen de ouders tijdens 
de algemene informatieavond aan 
het begin van het schooljaar (sep-
tember) uitleg over de procedure 
die gevolgd wordt om tot een goede 
schoolkeuze te komen. 

Ook wordt dan uitgelegd wanneer 
welke stappen genomen worden om 
tot een aanmelding op een VO school 
te komen.

In november krijgt u een voorlopig 
advies van de leerkracht en in 
februari krijgt u het definitieve advies. 
Het advies wordt vastgesteld door de 
leerkrachten van groep 8 na overleg 
met de leerkracht van groep 7, de IB-
er en de directie. 

Alle scholen van het VO houden in de 
maanden januari en februari open 
dagen en informatieavonden waar-
voor leerlingen en hun ouders een 
uitnodiging ontvangen.
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Als team streven we ernaar om 
goede resultaten met onze leerlingen 
te behalen. De gemiddelde 
schoolresultaten van onze leerlingen 
zijn af te lezen uit de uitslagen van 
de verschillende Cito toetsen uit het 
leerlingvolgsysteem. 

Deze Cito toetsen zijn landelijk 
genormeerd. In gemiddeld 8 school-
jaren werken wij met uw kind naar 
een zo hoog mogelijk eindresultaat.  
Graag leggen we in onderstaande 
tabel onze uitstroomgegevens van 
onze leerlingen van groep 8 van de 
afgelopen 5 jaar uit.

Uitstroom
jaar HAVO/ 

VWO
VMBO PRO Totaal

‘14-’15 5 8 0 13

‘15-’16 8 9 0 17

‘16-’17 10 6 0 16

‘17-’18 11 9 0 20

‘18-’19 14 8 0 22

Ieder schooljaar wordt in groep 8 de 
Eindtoets afgenomen. De wet 
verplicht ons deze gegevens op te 
nemen in onze schoolgids. 

Hier willen we graag wat uitleg bij 
geven:
- Zoals iedere toets is ook de eind-
toets een momentopname. 
Het toetsadvies wordt naast ons 
schooladvies gelegd ter vergelijk. Het 
advies van school is altijd leidend.

Vooral zaken als persoonlijkheid, 
schoolresultaten over langere peri-
ode, mening/indruk van de leer-
krachten, inzet, motivatie, werkhoud-
ing en huiswerkattitude zijn voor ons 
van belang.

Toetsresultaten
toets Jozefschool Landelijk 

gemiddelde

Eindcito ‘14-’15 535,5 534,8

Eindcito ‘15-’16 536,4 534,5

Eindcito ‘16-’17 535,5 535,2

Route 8 ‘17-’18 205,5 206

Route 8 ‘18-’19 212,8 204

OPBRENGSTEN EN UITSTROOM



overige 
informatie

7
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Opvang en overblijf
Kober kinderopvang biedt gemak en 
ondersteuning aan werkende ouders

Je kind gaat naar de basisschool. Een 
schooldag duurt vaak minder lang 
dan een werkdag. Een dilemma van 
veel ouders. Hoe los je dit op een 
leuke en goede manier op? Kom 
eens een kijkje nemen bij Kober kin-
deropvang! Samen zoeken we naar 
opvang die het beste past bij wat 
jullie zoeken.

Meer dan 15.000 kinderen maken al 
gebruik van de opvangmogelijkheden 
van Kober kinderopvang. Ook jouw 
kind is van harte welkom, je kunt 
kiezen uit:

Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
De buitenschoolse opvang van Kober 
is altijd vlakbij de basisschool van 
jouw kind en vaak zelfs in de school. 
We zijn tot 18.30 uur open. Niet 
alleen na schooltijd, maar ook vóór 
school, tijdens schoolvrije dagen en 
in de vakanties. We hebben een ruim 
aanbod aan activiteiten, zo ontdekt je 
kind nieuwe talenten en interesses. 
Wil je kind chillen met vriendjes? Dan 
kan dat ook!

Overblijven (4-13 jaar)
Na een ochtend hard werken op 
school is het fijn even te kunnen 
ontspannen. We nemen de tijd om 
in een rustige sfeer samen te eten. 
Je kind neemt zijn eigen eten en 
drinken mee. Daarnaast is er volop 
gelegenheid om vrij te spelen en 
naar buiten te gaan. Kijk voor meer 
informatie op: www.kober.nl/overbli-
jven. Aanmelden gaat eenvoudig via 
https://kober.flexkids.nl/. 

Kinderdagverblijf (0-4 jaar)
Kies je voor een kinderdagverblijf? 
Dan zit je bij Kober goed. We geven 
je kind alle zorg, liefde en aandacht 
die het nodig heeft. We spelen, lezen 
voor, knuffelen en zorgen dat je kind 
in zijn eigen tempo kan groeien en 
leren.

Peuteropvang (2-4 jaar)
Op de peuteropvang went jouw kind 
niet alleen aan een nieuwe omgev-
ing, maar leert het ook omgaan 
met andere peuters. Spelenderwijs 
bereiden wij de peuters voor op 
de basisschool, zodat de overgang 
makkelijker is.



Kosten
In veel gevallen krijg je een bijdrage 
in de kosten via de kinderopvangtoe-
slag van de Belastingdienst. 
De hoogte hiervan hangt af van je 
inkomen en gezinssituatie. Met de 
rekentool op onze website kun je 
uitrekenen hoeveel je maandelijks 
betaalt en wat je van de belastingdi-
enst terugkrijgt. Kindertoeslag geldt 
voor het kinderdagverblijf, peutertu-
in en buitenschoolse opvang. Tus-
senschoolse opvang valt niet onder 
de Wet kinderopvang. Voor overbli-
jven ontvang je daarom geen toeslag.

Heb je niet het hele jaar opvang 
nodig? Dat kan ook, we hebben 
namelijk 40, 47 en 52 weken pakket-
ten. Alleen opvang tijdens school-
vakanties behoort ook tot de mogeli-
jkheden. 

Meer informatie 
Heb je een vraag of wil je meer 
informatie? Neem dan contact op 
met het Kober serviceteam via (076) 
504 56 05 of serviceteam@kober.nl. 
Kijk ook eens op www.kober.nl voor 
een locatie bij jou in de buurt, de veel 
gestelde vragen of het maken van 
een kijkafspraak.

Hoofdluis
Iedere eerste woensdag na een 
vakantie worden alle kinderen ge-
controleerd op hoofdluis. Zo streven 
wij ernaar hoofdluis zo snel mogelijk 
te signaleren en samen met u als 
ouders ervoor te zorgen dat uw kind 
weer snel hoofdluis vrij is.  
Het team van de luizenmoeders 
neemt bij signalering van hoofdluis 
contact met u op. In de groep waar 
hoofdluis gesignaleerd is, krijgen alle 
kinderen een brief mee naar huis om 
extra alert te zijn. Op school hebben 
alle leerlingen een luizenzak voor 
hun jas en tas. De luizenzak is op 
school te verkrijgen voor € 2,50.

Reservekleding
Kinderen van groep 1, die net op 
school zijn, vergeten wel eens naar 
het toilet te gaan. De school heeft 
hiervoor een aantal setjes reserve 
kleding. Mocht uw kindje een onge-
lukje hebben gehad dan vragen wij u 
de reservekleding weer schoon mee 
terug naar school te geven. Ouders 
die toevallig nog kleding overcom-
pleet hebben, kunnen deze altijd aan 
de leerkracht van groep 1/2 geven. 

Scholierenongevallenverzekering
Aan het begin van het schooljaar 
wordt er voor alle kinderen van de 
basisschool een collectieve ongeval-
lenverzekering afgesloten. Deze 
verzekering is bedoeld om de 
kosten van lichamelijk letsel door 
een ongeval op te vangen. Onder 
deze verzekering wordt géén 
materiele schade vergoed (zoals kle-
ding, bril, fiets enz.). De kinderen zijn 
dan verzekerd tijdens school-
activiteiten (schoolreisjes, sport-
dagen enz.) mits zij onder bevoegd 
toezicht staan, alsmede tijdens het 
rechtstreeks van huis naar school 
gaan en omgekeerd.
De kosten zijn €1,- per kind per 
schooljaar.

Rookbeleid
In geen enkele ruimte binnen de 
school mag gerookt worden. Dit 
houdt in dat er ook buiten de 
reguliere lesuren denk aan 
ouderavonden, informatieavonden, 
feestjes, afscheidsavond e.d. niet 
gerookt mag worden. 
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Groep 6
In groep 6 komt de jeugdverpleeg-
kundige een workshop 
‘kinderrechten’ uitvoeren. In de 
workshop wordt door kinderen 
nagedacht over wat zij nodig hebben 
om goed op te groeien én wat niet. 

Zij worden zich ervan bewust dat ze 
er nooit alleen voor staan en altijd 
hulp mogen vragen. Hiervoor is een 
kinderrechtenspel ontwikkeld. Dit 
draagt bij aan de positieve gezond-
heid en weerbaarheid van kinderen. 
Door het spelen van het Kinder-
rechtenNUspel leren de kinderen 
ook elkaars mening en leefomgeving 
beter kennen en daardoor elkaar 
meer te respecteren.
 
Als u zelf vragen heeft, kunt u con-
tact opnemen met jeugdverpleeg-
kundige Nicole van Bergen.
E: n.bergen@ggdwestbrabant.nl     
T: 06-13011731

Meldcode kindermishandeling en 
huiselijk geweld
Sinds 2012 jaar zijn scholen verplicht 
om te werken met de Meldcode 
Kindermishandeling en Huiselijk 
Geweld. Bij de meldcode worden 
verschillende stappen genomen, 
van signaleren tot het daadwerkelijk 
melden van kindermishandeling.

Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks 
130.000 kinderen het slachtoffer 
zijn van mishandeling. Hieronder 
vallen kinderen die fysiek of mentaal 
worden mishandeld, dan wel het 
slachtoffer zijn van verwaar-
lozing of seksueel misbruik. 

Over de enorme groep kinderen die 
elk jaar mishandeld wordt, komen 
er per jaar slechts 18.000 meldingen 
binnen. Het merendeel wordt over 
het hoofd gezien. Hier is juist daar-
om een uiterst belangrijke rol voor 
de scholen weggelegd.
Ook de scholen die vallen onder 
SPOZ werken met deze stappen
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GGD
GGD West-Brabant, afdeling Jeugdge-
zondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg kijkt met 
u mee naar de ontwikkeling van uw 
kind. We kijken naar de groei en 
we beantwoorden uw vragen over 
gezondheid, opvoeding en gedrag. 
Dit doen wij op een aantal vaste 
momenten.
 
5 jaar
Als kinderen 5 jaar zijn, worden 
zij met ouders uitgenodigd bij de 
jeugdarts of jeugdverpleegkundige. 
Er wordt gekeken naar groei, oren, 
ogen, motoriek en onderwerpen 
als gezondheid, school en gedrag 
worden besproken.
 
9 jaar
Met 9 jaar worden kinderen uitgeno-
digd voor 2 vaccinaties, namelijk de 
DTP en BMR.
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Ouders dienen vooraf wel eerst te 
bellen zodat de afspraak ingepland 
kan worden (076-5972463).

Dit spreekuur is bedoeld voor 
mensen die twijfels hebben over de 
noodzaak van logopedie. Na een 
korte screening kan vastgesteld 
worden of nader onderzoek of be-
handeling nodig is. 
Als al duidelijk is dat logopedie 
noodzakelijk is, kunnen ouders beter 
meteen bij de huisarts langs gaan 
voor een verwijsbrief en een af-
spraak maken bij de logopedist.

Slotbepalingen
Bij zaken die niet in dit document 
worden genoemd, beslist de directie.
Deze doet dat zoveel mogelijk in 
overleg met het team. De bepalingen 
en afspraken in dit document zijn in 
overeenstemming met de klachten-
regeling en het personeelbeleidsplan
zoals die door het bevoegd gezag 
zijn vastgesteld.

Stap 1:  Breng signalen in kaart
Stap 2:  Vraag advies aan een 
 deskundige collega, een aan 
 dachtsfunctionaris of bij 
 Veilig thuis
Stap 3: Praat met de ouders en/of  
 het kind
Stap 4: Weeg aard, ernst van en 
 risico op kindermishandeling 
 of huiselijk geweld
Stap 5: Beslis: zelf hulp organiseren  
 of melding doen bij Veilig 
 thuis

Mocht u naar aanleiding van deze 
informatie nog vragen hebben dan 
kunt u altijd terecht bij de directie of 
IB-er van de school.

Logopedie
Er kan gebruik gemaakt worden van 
een gratis logopedisch spreekuur 
in Logopediepraktijk Zundert; dit 
spreekuur is iedere eerste woensdag 
van de maand van 15.00 tot 17.00 
uur. 



St. Jozefschool
Diepstraat 4

4884 AB Wernhout
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