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Beste ouders/verzorgers,
Voor u een uitgebreide nieuwsbrief met veel onderwerpen.
Met de start na de carnaval hebben we ook een start met de 2e helft van het
schooljaar gemaakt. Dit jaar hebben we laat vakantie, evenals volgend
schooljaar het geval is.
Helaas hebben we afgelopen week voor het eerst een groep/bouw naar huis
moeten sturen vanwege onderbezetting door ziekte, de corona-maatregelen en
een tekort aan leerkrachten. We hebben gelukkig wel ruim op tijd dit aan
kunnen geven bij de ouders van de betreffende groep, waardoor het iedereen
gelukt is om opvang voor de kinderen te regelen en we noodopvang hebben
hoeven regelen.
Voor ons erg fijn, aangezien we ook dan natuurlijk kampen met een
bezettingstekort en onze reguliere werkzaamheden niet uit kunnen voeren
zoals gewenst.
Hartelijk dank dus voor het meedenken.
Deze week krijgen we bezoek van juffrouw Eline en de kleine Yara. Een bezoek
waar alle collega's en de kinderen naar uitkijken.
Aankomende week starten we ook met de Midden-toetsen Cito van het Leerling
Volg Systeem. Onderin hier meer info over.
Namens hele team
St.Jozef
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De voorbereiding voor het nieuwe schooljaar qua groepsverdeling en formatie
van leerkrachten is in volle gang.
Om een reëel beeld te hebben van het aantal leerlingen per groep is het voor
ons belangrijk dit nu al te weten voor het hele schooljaar 2021-2022.
De bekostiging van leraren en onderwijs is gestoeld op het aantal
aanmeldingen op een school.
Zijn er broertjes of zusjes die aankomend schooljaar 4 jaar worden en heeft u
deze kinderen nog niet ingeschreven, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen, maar
uiterlijk voor 11 maart aanstaande.
Meer informatie en de inschrijfformulieren vindt u op de website, onder deze
link

Start onderwijsassistent
Afgelopen schooljaar heeft Angelique Slegers haar opleiding als onderwijsassistente afgerond op onze school.
Met ingang van 1 maart is Angelique bij ons op school op dinsdagmiddag,
woensdagmorgen en vrijdagmorgen. Zij ondersteunt dan vooral in de
onderbouw en middenbouw tot het eind van het schooljaar.
Wij zijn blij dat we Angelique weer toe mogen voegen aan ons team en wensen
haar veel plezier en succes.
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Toetsen Leerling Volg Systeem & rapporten
De week voor en na de Carnavalsvakantie hebben we als school gebruikt om
er weer even in te komen.
Het was wennen dat we weer de hele dag naar school moesten, dat we de hele
dag andere kinderen om ons heen hebben en hoe zat het ook alweer met de
regels en afspraken? En hoe is dat thuiswerken eigenlijk gegaan? Hier hebben
we samen met de kinderen bij stil gestaan.
De komende weken gaan we als school zijnde gebruiken om in beeld te krijgen
wat er al goed gaat en waar eventuele aandachtspunten liggen bij de
verschillende vakgebieden.
Dit doen we door goed te observeren tijdens de lessen, maar ook door de
midden CITO af te nemen in de groepen 3 t/m 7.
In het nieuws gaat het veel over de achterstanden die de kinderen opgelopen
zouden hebben? Maar is dat zo? En hoe zouden die achterstanden er dan uit
zien? Wij zien het liever zo dat we uitgaan van een beginsituatie en die gaan
we nu in kaart brengen.
Vervolgens gaan we die informatie gebruiken om te bepalen hoe ons aanbod er
de komende periode uit moet gaan zien. Zijn er onderwerpen die klassikaal
herhaald moeten worden? Of zijn er individuele accenten die gelegd moeten
worden?
Wat we in ieder geval ook met zijn alle geconstateerd hebben is dat de
kinderen in de periode van thuiswerken ook een voorsprong hebben behaald
op het gebied van zelfstandigheid, plannen en ICT-vaardigheden.
https://mailchi.mp/1ad10a139dee/nieuwsbrief-stjozef-januari-5863206?e=6866105973
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Als school zijnde hebben wij nieuwe rapporten gemaakt.
Bij het invullen van de rapporten willen we uitgaan van informatie die up-to-date
en volledig is.
Om die reden hebben wij de rapporten opgeschoven, zodat wij onze laatste
observaties in de klas en de afname van de midden Cito kunnen verwerken in
de rapporten.
Hierdoor hebben we de gesprekken ook naar achteren geschoven.
In de ouderkalender kunnen jullie de aangepaste data vinden.
De gesprekken gaan plaats vinden in april. Mocht de leerkracht of jullie als
ouders de behoefte hebben om eerder het gesprek aan te gaan, dan is die
mogelijkheid er uiteraard. Dan horen we dit graag!

Aanpassing kalender
De afgelopen tijd hebben we helaas een heel aantal activiteiten van school
moeten schrappen of verzetten als gevolg van de lockdown en de corona
maatregelen.
Daarom hebben we de ouderkalender aangepast
Klik hier voor de aangepaste kalender
Voor de komende activiteiten met de ouderraad wordt ruim voor elke activiteit
bepaald hoe en of de activiteit in oorspronkelijke of aangepaste vorm kan door
gaan.

Koffie-moment met de directie
Wat missen wij jullie als ouders op school. Zo ook jullie inbreng in activiteiten,
feedback en gewoon zomaar een praatje over van alles en nog wat,
Op 26 maart organiseren we daarom weer een koffiemoment. Als het weer het
toe laat willen we dit op het schoolplein bij de bovenbouw organiseren. Daar is
https://mailchi.mp/1ad10a139dee/nieuwsbrief-stjozef-januari-5863206?e=6866105973
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op dat moment.
Als je het leuk vindt ben je van harte welkom om een kop koffie of thee te
komen drinken en een gezellig praatje te houden of vragen te stellen of
feedback te geven over van alles en nog wat met betrekking tot de school. Ook
aankomende ouders zijn van harte welkom. Dus geef het door als u
belangstellenden kent.
Om een kleine inschatting te maken, horen wij graag als u interesse heeft. Dit
mag uiteraard ook de dag van te voren.

Het verbeteren van het onderwijs van onze school en
wetenschappelijk onderzoek
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten
van de leerlingen vast.
Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren
en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs.
Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk
onderzoek.
Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn.
Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de
ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet.
Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te
maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren.
De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan
worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen.
Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden
opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO
(www.nationaalcohortonderzoek.nl).
Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor
andere mensen.
Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen.
Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen
zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de
beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge
https://mailchi.mp/1ad10a139dee/nieuwsbrief-stjozef-januari-5863206?e=6866105973
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Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw
eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school.
De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS
gestuurd worden.
Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen.
Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’
persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat
scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te
verbeteren.
Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere
eisen en moeten ouders actief toestemming geven.
Dat is hier niet aan de orde omdat het om toetsgegevens gaat, u moet het
alleen
laten weten als u bezwaar heeft.
Als u bezwaar heeft tegen het verstrekken van de gegevens zoals hierboven
beschreven, kunt u dit kenbaar maken door vóór 30 maart een mail te sturen
aan de administratie van onze school.
In het mailtje hoeft u alleen te vermelden om welke kinderen het gaat en dat u
bezwaar heeft (u hoeft er geen reden voor te geven). Wij verwerken dit in het
leerling-administratiesysteem.
U hoeft uw bezwaar gedurende de schoolcarrière van uw kind slechts een keer
kenbaar te maken.
Mocht u nu geen bezwaar hebben en daar later op terug willen komen, dan
kunt u dat laten weten.

Typecursus bovenbouw gaat door!

Op donderdag 11 maart start de typecursus voor de bovenbouw. De kinderen
die zich hebben aangemeld hebben of krijgen binnenkort nadere informatie
daarover, rechtstreeks van de typetuin.
De planning is als volgt:
Les 1 Groepsles 11-03-2021 15:00 - 16:00
https://mailchi.mp/1ad10a139dee/nieuwsbrief-stjozef-januari-5863206?e=6866105973
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Les 3 Groepsles 25-03-2021 15:00 - 16:00
Les 4 Groepsles 08-04-2021 15:00 - 16:00
Les 5 Groepsles 22-04-2021 15:00 - 16:00
Les 6 Groepsles 20-05-2021 15:00 - 16:00
Les 7 Groepsles 27-05-2021 15:00 - 16:00
Les 8 Groepsles 03-06-2021 15:00 - 16:00
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