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HOOFDSTUK 1.   INLEIDING  
 
Voor u heeft u het jaarverslag van de Jozefschool uit Nootdorp. We blikken in dit jaarverslag terug 
op het schooljaar 2013-2014. We bekijken diverse (beleids)terreinen, zoals leerlingen, personeel 
en organisatie, onderwijs en zorg, huisvesting, financiën. Verder laten we u zien wat er van onze 
plannen vanuit het schoolplan en het jaarplan terecht is gekomen. Tot slot blikken we vooruit naar 
het nieuwe schooljaar. Met dit verslag willen we ons verantwoorden naar alle geledingen 
waarmee we binnen en buiten de school mee te maken hebben. Veel leesplezier.  
 
HOOFDSTUK 2.   LEERLINGEN. 
 
Onze schoolpopulatie bestaat uit voornamelijk kinderen met de Nederlandse nationaliteit. We 
hebben te weinig gewichtsleerlingen (n.a.v. de opleiding van de ouders) om voor extra 
bekostiging in aanmerking te komen. 
We merken als school dat we geconfronteerd worden met een aantal ontwikkelingen m.b.t. de 
leerling-populatie. We denken hierbij aan: 
 

 Leerlingen worden mondiger en hebben een kortere spanningsboog. De onderlinge 
verschillen tussen de leerlingen zullen toenemen m.b.t. zelfstandigheid, 
leermogelijkheden, gezinssituatie, religie, handicaps en sociale vaardigheid. 

 De leerlingen vertonen minder innerlijke rust. Dat heeft zijn weerslag in het opnemen van 
informatie. 

 Leerlingen worden vaardiger in het bedienen van apparatuur (computer, video, dvd e.d.). 

 We merken dat het normen- en waardenbesef onder druk staat. 

 De doelgroep van de school wordt groter. Dit wordt mede veroorzaakt door de 
ontwikkelingen binnen het passend onderwijs. 

 De concentratie van de leerlingen, de verharding van de maatschappij en de realiteitszin 
van de schoolbevolking zijn aan verandering onderhevig. Het gevolg zal een vergroting 
van de individualisering zijn. 

 De behoefte aan voor-, tussen- en naschoolse opvang zal in de komende jaren toenemen. 
De wetgeving schrijft voor dat de school dit voor de ouders regelt. De Nootdorpse scholen 
zijn met vier kinderopvangorganisaties een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om 
aan deze plicht te kunnen voldoen. 

 Als gevolg van de enorme expansiedrift van de gemeente worden er in de directe 
omgeving van de school veel nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Gevolg is dat veel 
gezinnen uit de grote stad, bijvoorbeeld Den Haag, verhuizen naar onze gemeente. 
Hierdoor verandert de schoolpopulatie. 

 Onze school ligt, nagenoeg, tegen de nieuwe wijken Ypenburg, Brassershout, Brasakker 
en Leidschenveen aan. Ondanks het feit dat er in deze wijken een aantal nieuwe scholen 
ontstaat zien we dat veel ouders kiezen voor onze school. De wijken liggen op Haags 
grondgebied. Hierdoor zullen wij genoodzaakt worden ook met deze gemeente contacten 
te gaan onderhouden (bijvoorbeeld met de afdeling leerplicht). 

 
Consequentie van deze ontwikkelingen is dat we ons als 
school regelmatig hebben moeten bezinnen hoe we 
zaken organiseren, regelen, afspreken en hoe we de 
identiteit en de rode lijn door de school heen kunnen 
waarborgen. Afgelopen jaar kunt u daarbij denken aan 
o.a. de ontwikkeling van het gedragsprotocol, de afspraak 
van de maand, de uitbreiding van digitale methodes e.d.  
Uiteraard houdt dit niet op maar blijft dit een continue 
proces.  
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2.1. Instroom: 
 

 11-12 12-13 13-14 

Groep 1 92 93 86 

Groep 2 1 4 4 

Groep 3 5 3 2 

Groep 4 3 4 1 

Groep 5 4 3 2 

Groep 6 1 3 1 

Groep 7 2 3  

Groep 8 - -  

 
 
2.2. Uitstroom: 
 

 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 Type ‘14 

’s Gravendreef college 
 

    7 8 4 6 3  
2 

Vmbo 5 
3        3 8 Havo 

St. Maartenscollege, 
Voorburg 
 

17 22 23 12 15 14 17    
4 
6 

Vmbo  
5 
12 

       10 10 Havo 
       1 5 Vwo 

Montaigne Den Haag 
 

18 17 6 10 6 4 7 2  3 
4 
2 

Vmbo 2 
1 
4 

        2 Havo 
       1 4 Vwo 

Lyceum Ypenburg 
 

    3 2 10 1 2  
2 
3 

Vmbo  
4 
7 

       1 1 Havo 
         Vwo 

Stanislas, Pijnacker 13 6 6 1 14 12 13 2 3 8 
3 
5 

Vmbo 1 
4 
7 

       7 10 Havo 
       6 6 Vwo 

Stanislas, 
Westplantsoen, Delft 

2 4 1      1  Havo  
        6 2 Vwo  

Stanislas, Reinier de 
Graafweg, Delft 

          Vmbo 
Havo 

1 
1 

Stanislas, 
Krakeelpolderweg, Delft 

2 3 2 1 3    3 2 Vmbo 2 

Gymnasium Novum 
Voorburg  

    2 1  4 5 1 Vwo 4 

Welland College, L'dam 4 1  2 2 1 1 3  9 Vmbo 3 

Overige scholen  
 

5 9 5 19 4 3 5 3 9 8 
1 
2 

Vmbo 7 
1 
3 

       1  Havo 
       2 3 Vwo 

Totaal schoolverlaters  
van de groepen 8 

61 62 43 45 56 45 57 53 81 67  77 

Tot 2010 is er in dit overzicht niet apart bijgehouden naar welk type onderwijs de leerlingen 
gingen. 

 
Als we de doorstroom van 2014 richting het VO in percentages afzetten zien we een verdeling als 
volgt: 
 
VWO  - 48% 
HAVO - 25% 
VMBO - 27% 
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2.3. Tussentijdse uitstroom: 
 

Reden mutatie 11-12 12-13 13-14 

Andere BAO i.v.m. verhuizing 10 12 5 

Andere BAO i.v.m. andere keuzes/oorzaken 5 5 2 

SBO/SO 1 5 2 

Vanuit groep 7 naar het VO - - 2 

TOTAAL 16 22 11 

 
 
2.4.  Conclusie 
De school bevindt zich qua leerlingpopulatie in een groeisituatie. Deze situatie zal de komende 
jaren doorzetten. De groei wordt opgevangen door de zgn. “D-stroom”  omdat we aan de daarvoor 
opgestelde voorwaarden kunnen voldoen. Hierover later in dit jaarverslag meer.  
V.w.b. de uitstroom van leerlingen zien we nog steeds dat onze leerlingen naar diverse scholen 
uitstromen.  
Het overzicht van de tussentijdse uitstroom laat zien dat ook wij met een enkele verhuizing te 
maken hebben. Onder uitstroom i.v.m. andere keuzes/oorzaken vallen bijvoorbeeld ouders die 
bewust voor een vrije school type kiezen (De Bras) of elders horen (Ypenburg) dat ze “aan de 
beurt” zijn omdat ze elders nog op een wachtlijst stonden en dan toch kiezen voor een school in 
de buurt. Het totaal “Tussentijdse uitstroom” in ’13-’14 is beduidend minder dan de twee jaren 
daarvoor. Iets wat natuurlijk positief heeft gewerkt op het leerlingaantal.  
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HOOFDSTUK 3.   PERSONEEL EN ORGANISATIE. 
 
 
3.1. Identiteit, schoolorganisatie, schoolklimaat en veiligheid. 
 
IDENTITEIT ... een bijzonder uitgangspunt 
Onze basisschool is een katholieke school. Dat betekent dat ons leven en werken in de school 
mede bepaald wordt door onze christelijke levenshouding. Soms zal dat duidelijk aanwijsbaar zijn 
als het gaat om specifieke godsdienstige activiteiten en gebruiken (Pasen, Vormsel, e.d.), maar 
vaak ook zal deze levensbeschouwing 'verborgen' aanwezig zijn als een inspiratie die ons doen 
en laten in de school richting geeft en verdiept. Aspecten waarin dit naar voren kan komen, zijn 
bijvoorbeeld het hechten aan een grote gemeenschapszin, luisteren naar elkaar, 
verantwoordelijkheid leren dragen en respect hebben voor andersdenkenden. 
 
ALGEMENE UITGANGSPUNTEN  
De school dient een basis te leggen. Een basis voor het kind om zich in de maatschappij te 
kunnen handhaven en daaraan een zinvolle verrijking/ invulling  voor zichzelf en voor de wereld 
om zich heen te kunnen geven. 
Naast de verstandelijke ontwikkeling dienen alle facetten van het kind in het schoolgebeuren naar 
voren te komen. Hierbij denken wij aan de sociaal-emotionele, de motorische, de zintuiglijke en de 
communicatieve ontwikkeling en de ontwikkeling van de creatieve vaardigheden. 
We leren de kinderen zelfstandiger en meer zelfverantwoordelijk te zijn. Wij proberen het 
onderwijs zodanig in te richten dat de kinderen een ontwikkeling doormaken die past bij hun eigen 
mogelijkheden. 
De leerkrachten dienen een sfeer in de school te scheppen waarin het kind zich geborgen en op 
zijn gemak voelt. De leerkrachten hebben ook hierin een voorbeeldfunctie.  
Een ander uitgangspunt is dat het opvoeden van de kinderen een samenspel is tussen ouders en 
leerkrachten. Deze band moet van beide zijden stevig gestimuleerd worden. Ook dat geeft het 
kind een gevoel van rust en geborgenheid. 
Zeer belangrijk bij dit alles is, dat het kind met plezier naar school gaat.  
 
DE KERNWAARDEN VAN DE SCHOOL 
Een werkgroep van teamleden met daarbij een afvaardiging vanuit de MR en de (toenmalige) 
centrale directie heeft zich, bij de keuze of we wel of geen D-stroom zouden opzetten, gebogen 
over de vraag hoe we goed inspelen en anticiperen op de groei van de school. Men is gekomen 
tot het formuleren van vijf kernwaarden die hieronder staan uitgewerkt. De omschreven begrippen 
geven naar ons idee weer hoe we de Jozefschool zien en hoe we binnen de school willen werken. 
We zien dit schrijven als een blauwdruk die we naast alle nieuwe ontwikkelingen willen houden. 
Op die manier willen we er voor waken dat de groei van de school geen afbreuk doet aan de 
identiteit van onze school.   
 
Veiligheid 
De Sint Jozefschool is een katholieke school waar een veilige sfeer heerst, die zich kenmerkt door 
openheid, tolerantie, gezelligheid, samenwerken en aandacht voor elkaar. Iedereen is 
medeverantwoordelijk om hiervoor zorg te dragen. De onderlinge communicatie kenmerkt zich 
door een vriendelijke en positieve houding, waardoor ieder zichzelf durft te zijn en zich vrij durft te 
uiten. De kinderen worden door het personeel met aandacht en begrip tegemoet getreden. Ieder 
is alert op (mogelijke) conflicten,  gaat deze niet uit de weg, maar praat deze uit en lost deze zo 
mogelijk op. De ouders mogen er op vertrouwen dat de school de kwaliteit van het 
onderwijsaanbod waarborgt en dat dit aansluit bij de leefwereld van het kind.  
 
Respectvol met elkaar omgaan 
Hieronder verstaan we in de breedste zin: mensen in hun waarde laten. Dit heeft betrekking op 
levensopvattingen in welke vorm dan ook, de omgang met elkaar en algemene fatsoensnormen. 
Op de Jozefschool komt dit tot uitdrukking in de omgang tussen collega’s onderling; iedereen kan 
en mag zich zelf zijn en moet ook zijn/haar mening kunnen ventileren. Dit uit zich in de interactie 
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tussen leerkrachten en leerlingen, tussen leerlingen onderling en tussen ouders en leerkrachten. 
Wederzijds respect behoort vanzelfsprekend te zijn.  
 
Authenticiteit. 
Op de Sint Jozefschool richten wij ons op de talenten en positieve eigenschappen van de ander. 
Hierbij gaat het dan om leerlingen, ouders en personeel. Omdat wij groot belang hechten aan 
ieders persoonlijke en bijzondere waarde, is er een grote acceptatie van verscheidenheid. Wij 
geven iedereen de ruimte waarbij ieder zoveel mogelijk zichzelf durft te zijn. Ieders persoonlijke 
inbreng komt dan het beste tot zijn recht. Binnen de school worden ieders kwaliteiten 
gewaardeerd en zo goed mogelijk ingezet. Omdat ieder dit op zijn eigen manier durft en kan 
doen, geeft dit een kleurrijk geheel, dat waar mogelijk ingekleurd wordt door de katholieke 
levensovertuiging van onze school.  
 
Samen 
Op de Jozefschool heeft het woord samen meerdere betekenissen. Samen slaat allereerst op de 
kinderen onderling. Het groepsbesef staat voorop. Kinderen vormen met elkaar de groep waarin 
ieder individueel zich veilig, thuis en prettig moet voelen. Als aan die voorwaarde is voldaan komt 
men tot optimaal leren. De leerkracht is onderdeel van de groep maar meteen ook de leider. Hij/zij 
geeft sturing aan het groepsvormingsproces. Gevarieerde groepssamenstellingen, die met elkaar 
leren, vieren en beleven dragen bij aan het saamhorigheidsgevoel op de St. Jozefschool. Het 
team van de St. Jozefschool schrijft het woord samen altijd in hoofdletters, omdat we vinden dat 
we het met elkaar doen, allemaal verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor de school. Samen 
vormen we de spil van de school. Ouders participeren binnen de school. De deur staat letterlijk en 
figuurlijk open. Tot slot werkt de school samen met haar omgeving en participeert in kringen en 
overlegsituaties en draagt daaraan een Jozefsteen bij.  
 
Betrokken 
Betrokkenheid zien we als een verbonden voelen met elkaar; kinderen, team en ouders. 
Betrokkenheid naar het kind toe betekent aandacht hebben voor het kind zodat het zich gezien en 
gewaardeerd voelt. De leerkracht kent de thuissituatie van het kind. Verder kent de leerkracht de 
ontwikkelingsbehoefte van het kind en geeft feedback op leerprestaties en handelen. Zowel de 
ouders als de leerkracht tonen hun betrokkenheid naar het kind toe. Hierbij heeft de leerkracht 
een open houding en heldere communicatie naar de ouders toe en betrekt hen bij de ontwikkeling 
van het kind. Betrokken naar elkaar betekent interesse hebben in en oog hebben voor elkaar en 
elkaar ondersteunen indien nodig. We voelen ons verbonden en verantwoordelijk naar elkaar en 
geven individueel en als groep kleuring aan de sfeer in school. We zijn als team zo betrokken 
naar de organisatie toe dat we onze eigen grenzen in de gaten houden. 
 
 
3.2.  Samenstelling team en mutaties. 
 

Brinnummer school 04KU       

  per 01-01-14 DIR OP OOP 

1 ouder dan 55 jaar 1 10 2 

2 tussen 45 en 55 jaar  11 2 

3 tussen 35 en 45 jaar 1 15  

4 tussen 25 en 35 jaar  12  

5 jonger dan 25 jaar    

6 totaal 2 48 4 
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 Item ‘11-‘12 ‘12-‘13 ‘13-‘14 

1 Aantal personeelsleden  50 51 54 

2 Aantal man/vrouw 11/39 12/39 12/42 

3 Aantal IB-ers   3 3 3 

4 Aantal 
bouwcoördinatoren 

3 3 3 

5 Aantal ICT-specialisten 2 3 3 

6 Aantal 
onderwijsassistenten 

1 1 1 

7 Aantal RT-ers 0 0 0 

8 Aantal OOP 3 3 3 

9 (…)    

 
Het feit dat we met de groei van één groep wel vier nieuwe collega’s groeien zit hem in het 
feit dat afgelopen schooljaar een aantal fulltime collega’s (na gezinsuitbreiding) parttime 
zijn gaan werken.  

 
 
3.3. Ziekteverzuim (laatste drie schooljaren). 
 

  verzuimpercentage verzuimpercentage verzuimpercentage 

  ‘11-‘12 ‘12-‘13 ‘13-‘14 

mannen 1.00 1.87 11.47 

vrouwen 1.12 0.91 2.46 

totaal 1.09 1.18 4.99 

 
Het zal ongetwijfeld, in sommige gevallen, verband houden met werkdruk maar we kunnen 
stellen dat we, in vergelijking met eerdere jaren, in 2013-2014 erg veel ziekteverzuim 
hadden. De gemiddeldes werden omhoog geschroefd door drie langdurig zieke collega’s, 
waarvan slechts één, en dan nog maar voor de helft, werk gerelateerd. Verder heel veel 
korte ziekteperiodes. Een griepje, geen stem, snipverkouden enz.  
Daarnaast ook nog drie zwangere collega’s die gedurende dit schooljaar zwanger waren, 
zwangerschapsverlof genoten, bevallen zijn en na hun verlof parttime weer aan het werk 
gegaan zijn. Gelukkig hebben we, dankzij de inspanning van alle collega’s en de drie 
nieuwe (vaste) invallers alles iedere keer toch weer kunnen opvangen. We hebben twee 
keer op een woensdag een kleutergroep moeten verdelen (omdat er dan maar halve 
kleutergroepen op school zijn, alleen de oudste kleuters). Verder is verdelen, laat staan 
naar huis sturen van klassen, niet nodig geweest. Groot compliment dus aan het team!   
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3.4. Gesprekscyclus. 
 

Aantal gehouden 
gesprekken 

‘11-‘12 ‘12-‘13 ‘13-‘14 

POP-gesprekken 10 20 8 

Functioneringsgesprekken 20 20 34 

Beoordelingsgesprekken 17 9 10 

 
Binnen de gesprekkencyclus is de verdeling als volgt gemaakt: De adjunct-directeur houdt de 
popgesprekken en het tweede functioneringsgesprek, de directeur het eerste 
functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek.   
 
 
3.5. Begeleiding beginnende leerkrachten 
Iedere leerkracht die op de Jozefschool nieuw is krijgt bij aanvang een informatief schrijven met 
allemaal weetjes over de school. Verder krijgt de collega een mentor toegewezen, welke het liefst 
uit dezelfde jaargroep komt en natuurlijk (het grootste deel) dezelfde dagen werkt als de nieuwe 
collega doet.  
  
 
3.6.  Klassenconsultaties 
Voor een gesprek uit de gesprekkencyclus kwam diegene die het gesprek houdt op 
groepsbezoek. Verder was tussen de teamleden onderling klassenconsultatie geregeld op 
momenten dat een  ambulante collega niet in hoeft te vallen. Hier is in de praktijk weinig van 
terecht gekomen omdat er toch regelmatig ingevallen moest worden.  
 
 
3.7.  Deskundigheidsbevordering team en individuele teamleden. 
 
Gevolgde teamscholing 2010-2014 

Jaar  Thema Organisatie  

2010- 
2011 

Adaptief Onderwijs: 
Handelingsgericht werken. 
Opbrengstgericht werken.  

Onderwijs Advies 
(samenwerkingsverband) 

2011- 
2012 

Adaptief Onderwijs: 
Handelingsgericht werken. 
Opbrengstgericht werken. 

Onderwijs Advies 
(samenwerkingsverband) 

2012-
2013 

Adaptief Onderwijs: 
Handelingsgericht werken. 
Opbrengstgericht werken. 

Onderwijs Advies 
(samenwerkingsverband) 

2013- 
2014 

Adaptief Onderwijs: 
Handelingsgericht werken. 
Opbrengstgericht werken. 
Groepsplannen in Esis 

Onderwijs Advies 
(samenwerkingsverband) 
 
O.b.v. eigen ICT’ers 
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Overzicht nascholing. 
 
 Schooljaar 2013-2014  

Naam Cursussen/trainingen/opleidingen Afgerond ja / nee 

Sandrine 
 

Vaardigheids training Kurzweil 
Netwerkbijeenkomsten aandachtfunctionaris 

Ja 
Ja  

Diana 
 

BHV herhaling  
 

Ja  

Mieke 
 

Verbetertraject taalbeleid bureau 
meesterschap 

Ja    

Monique 
 

BHV herhaling  

Iris 
 

Omgaan met weerstand met ouders. Ja  

Harrie 
 

Coachingstraject  zelfmanagement en 
pedagogisch handelen gevolgd bij Face to 
Face.  

Er worden daar 
geen diploma’s 
verstrekt. 

Joyce 
 

Fit traject  
BHV herhaling 

 

Anne H 
 

Netwerkbijeenkomsten aandachtfunctionaris Ja  

José v.P 
 

BHV herhaling  Ja  

Angela 
 

BHV herhaling  Ja  

Sidney 
 

BHV herhaling  Ja  

René  
 

BHV herhaling  Ja  

Jan 
 

Onderwijskundig coördinator wetenschap en 
techniek."  

 

Chantal 
 

BHV herhaling  
EHBO herhaling 

Ja  
Ja 

Machteld 
 

BHV herhaling  Ja  

Maaike 
 

Vaardigheidstraining Kurzweil 
Netwerkbijeenkomsten aandachtfunctionaris 

Ja  
Ja  

Miriam 
 

leer- en gedragsspecialist Top-opleiding Ja  

Madelon 
 

Reken coördinator  Ja  

Petra J 
 

Workshop ‘Ik leer anders’ (beelddenkers)   

Linda 
 

Reken coördinator  Ja  

Mark 
 

Vaardigheidstraining Kurzweil 
BHV herhaling 

Ja 
Ja 

Karin 
 

BHV herhaling  Ja  

Marcel  
 

BHV herhaling  Ja  

 
 
3.8.  Overige op de schoolorganisatie van toepassing zijnde zaken. 
 
Pluskinderen 
Schooljaar 2011-2012 zijn we een experiment gestart met een eigen plusklas. Na een positieve 
evaluatie is besloten dit het schooljaar 2012-2013 voort te zetten. Dit schooljaar hebben we met 
drie plusklassen gedraaid. Een voor de groepen 5, de tweede voor de groepen 6 en de derde 
voor de groepen 7 en 8. De begeleiding werd door drie leerkrachten gedaan, twee daarvan waren 
onderbouwcollega’s die op woensdag het laatste uur, i.p.v. RT in een bovenbouwgroep, een 
plusklas hebben gedraaid. Dit is goed bevallen, in iedere geval was de continuïteit gewaarborgd, 
iets wat het jaar ervoor nog wel eens een probleem bleek. Bij de evaluatie aan het einde van 
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2012-2013 is de wens uitgesproken de plusklascapaciteit in het komende schooljaar nog verder 
uit te breiden.  
 
Combinatiefunctionaris.  
Eerder al hadden we, samen met voetbalvereniging RKDEO, een plan ingediend bij de gemeente 
om een combinatiefunctionaris aan te stellen. Het plan kwam, i.v.m. bezuinigingen, op de plank 
terecht. De gemeente heeft in 2011 het voornemen kenbaar gemaakt toch een aantal 
combinatiefunctionarissen aan te stellen en men heeft ons plan weer opgepakt om dit als pilot uit 
te werken. Schooljaar 2011-2012 hebben we, samen met RKDEO en een “kwartiermaker” 
namens de gemeente, het plan weer geactualiseerd en is de werving gestart. Op 1 oktober 2012 
hebben we twee collega’s aangenomen die in een parttime-constructie deze functie invulling gaan 
geven.  
Gedurende het schooljaar hebben deze twee collega’s zich voornamelijk beziggehouden (voor 
wat betreft het schoolgedeelte) met de begeleiding en coaching van groepsleerkrachten bij het 
geven van de zgn. toestellessen. Ook is de methode bekeken en is een start gemaakt met het 
maken van leskaarten. Daarnaast zijn er een aantal naschoolse activiteiten georganiseerd om 
kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten.  
  
LB-leerkrachten. 
Op scholen hebben we tegenwoordig, in het kader van het functiehuis en de daaronder vallende 
functiemix LA-leerkrachten en LB-leerkrachten. Het begrip LB-leerkracht is voor het 
basisonderwijs redelijk nieuw. Dit zijn collega’s die een extra taak/expertise hebben binnen de 
school. Zij voeren deze uit naast hun lesgevende taken en hebben allen een HBO+ opleiding. Op 
dit moment hebben we de volgende LB-leerkrachten op school: 
 
De bouwcoördinator 
De eerste drie LB functies zijn bouwcoördinatoren. Op school hebben wij een onder-, midden-, en 
bovenbouwcoördinator. Deze collega’s zijn mede verantwoordelijk voor hoe alles draait in hun 
bouw, zijn lid van het managementteam en hebben een middenmanagementopleiding. Op dit 
moment hebben we voor een onderbouwcoördinator een vacature. De overige twee 
bouwcoördinatoren zijn juf Dorien en juf Conny.      
 
LB leerkracht gedragscoach 
De volgende LB functie hebben we ingevuld voor de gedragscoach. Dit is een collega die een 
extra opleiding heeft gevolgd met als specialisatie het gedrag en het leuk vindt en de vaardigheid 
heeft leerkrachten te coachen. Want dat is de bedoeling van de functie. Leerkrachten die tegen 
vragen aanlopen m.b.t. het gedrag van kinderen, groepjes of de hele groep kunnen een beroep 
doen op deze LB collega. Deze coach begeleid dus geen kinderen maar collega’s. De 
gedragscoach zien we als verlengstuk van de zorg en wordt dan ook aangestuurd vanuit de 
Interne Begeleiding. Op dit moment hebben we twee collega’s die in deze functie zijn benoemd, 
juf Miriam en juf Mariske.  
 
LB leerkracht pluskinderen 
Drie jaar geleden hebben we met het team een beleidsplan ‘Pluskinderen op de St. Jozef 
Basisschool’ opgesteld. Hierin staan zaken van wat we onder pluskinderen verstaan, hoe we 
signaleren en natuurlijk wat we ze willen en kunnen bieden. Dit beleidplan moet nu verder binnen 
de school geïmplementeerd worden en blijft daarna een deel van de zorgstructuur uitmaken. 
Aanleiding voor ons om hiervoor een LB functie Pluskinderen te formuleren. Meester Sidney is 
benoemd in deze functie. Ook deze LB leerkracht valt onder de verantwoordelijkheid van de 
Interne Begeleiding.  
 
Opvoedingsondersteuning 
De volgende LB functie heeft als specialiteit  ‘Opvoedingsondersteuning’. Deze wordt uitgevoerd 
door juf Marjolein. Zij is naast leerkracht ook opvoeddeskundige. Ouders die vragen hebben over 
de opvoeding en/of kleine problemen ervaren met de opvoeding van hun kind(eren) kunnen hierbij 
ondersteuning vragen aan haar. Hierboven speken we van ‘kleine’ problemen want het is niet de 
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bedoeling dat we op de stoel van het school maatschappelijk werk gaan zitten. Bij ondersteuning 
moet u zich voorstellen dat het gaat om 1 tot 3 gesprekjes. Ook deze LB functie is een 
verlengstuk van de zorg en wordt door de Interne begeleiders aangestuurd. 
 
LB leerkracht taalcoördinator  
Juf Mieke en juf Pauline zijn binnen de school onze taalcoördinatoren.  Zij coördineren de 
ontwikkeling rondom het formuleren van een taalvisie, de vertaling naar de praktijk toe waaronder 
bijvoorbeeld NT2 (Nederlands als tweede taal), begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en 
aanvankelijk taalonderwijs valt.   
 
LB leerkracht rekencoördinator  
We hebben twee collega’s die LB-leerkracht rekencoördinator zijn juf Madelon en juf Linda. Zij 
zullen de verdere invoering van de nieuwe rekenmethode begeleiden, initiatieven ontplooien om 
het rekenonderwijs op een hoger plan te zetten, (nieuwe) collega’s coachen bij het werken met de 
methode en de bijbehorende software e.d.    
 
LB leerkracht WNT (Wetenschap,Natuur en Techniek) 
Halverwege afgelopen schooljaar is meester Jan benoemd als LB-leerkracht WNT. Onder deze 
functie hangt een omvangrijke taakomschrijving. Beleidsmatige taken zoals het bespreekbaar 
maken van vragen als “Wat willen we met WNT onderwijs op de Jozefschool, wat is onze visie, 
wat doen we nu en hoe kunnen we dat optimaliseren?” Maar deze LB leerkracht stuurt 
bijvoorbeeld ook de natuurouders aan en is aanspreekpunt van de techniekcommissie. 
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HOOFDSTUK 4.   ONDERWIJS EN ZORG. 
 
4.1. Het onderwijsconcept, de  ontwikkelingen en vernieuwingen daarbinnen. 
Het onderwijsconcept op de Jozefschool is gelijk gebleven aan de jaren ervoor. Na het invoeren 
van het werken met een instructietafel en het takenwerk zijn we de laatste drie jaar bezig geweest 
om ons verder te bekwamen in het werken met groepsplannen. Dit onder begeleiding van de OA. 
Gedurende het jaar 2013-2014 hebben groepsplannen een steeds belangrijkere plaats 
ingenomen binnen de school. Naast het groepsplan rekenen heeft iedere groep nu ook een 
groepsplan spelling. Alle groepsplannen staan nu in Esis.  
 
4.2. De leerlingzorg: 
Kinderen, die veel moeite hebben met de motoriek, schrijven, lezen, spelling en/of rekenen, die 
hoogbegaafd zijn of die gedragsmatig buiten de boot vallen, kunnen op onze school extra hulp 
krijgen. Deze extra hulp sluit goed aan bij één van de belangrijkste aspecten van de Wet op het 
Basisonderwijs, namelijk de vergroting van de zorgbreedte op de basisschool.Vergroting van de 
zorgbreedte op de school betekent, dat de school zelf maatregelen moet treffen om zoveel 
mogelijk kinderen te kunnen helpen bij het onderwijsleerproces zonder tot snelle verwijzing naar 
scholen voor speciaal onderwijs te moeten overgaan. 
 
Op de St. Jozef Basisschool hebben we goede extra hulp voorzieningen kunnen opzetten. 
De extra hulp (remedial teaching) wordt in de meeste gevallen verzorgd door de leerkracht, op 
aangeven van en ondersteund door de IB’er. 
 
Op school hebben we ook een schoolmaatschappelijk werker (SMW). Deze is één keer per 
maand bij de zorgcommissievergaderingen en houdt regelmatig spreekuur op school. Aanmelding 
van kinderen bij het SMW loopt via de zorgcommissie. Het schoolmaatschappelijk werk op de 
basisscholen in Pijnacker-Nootdorp wordt mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit de 
gemeente.  
 
De coördinatie van de extra hulp voorziening op onze school is in handen van de intern 
begeleiders. Vanuit de groepsbespreking, de toetsgegevens of de groepsleerkracht kan een 
hulpvraag naar voren komen. De groepsleerkracht vult de hulpvraag in op een 
aanmeldingsformulier wat naar de IB’er toe gaat. 
Door middel van toetsen (testen) en observeren wordt door de IB’er geprobeerd de aard van de 
(leer)problemen vast te stellen. Ook worden deze toetsen gebruikt om vast te stellen of de extra 
hulp ook inderdaad het beoogde resultaat oplevert. Waar het probleem zit, de beoogde 
doelstellingen, de werkwijze, de evaluatie en de vervolgstappen worden door de leerkracht 
vastgelegd in een hulpplan. Dit wordt, alvorens met een kind aan de slag te gaan, door de 
leerkracht mondeling met de ouders kortgesloten. 
 
Het kan zijn dat we bij een leerling een vermoeden hebben van dyslexie (een stoornis die 
gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van het lezen en het 
spellen). Nu kun je bij een dergelijk vermoeden een onderzoek aanvragen bij een externe 
instantie om het vermoeden te bevestigen en een dyslexieverklaring te verkrijgen. Willen ouders 
het vermoeden bevestigd zien of kunnen beschikken over een dyslexieverklaring dan zal men zelf 
een onderzoek moeten aanvragen, de kosten hiervoor zijn voor eigen rekening. In een aantal 
gevallen kunt u ook via de zorgverzekering een onderzoek aanvragen, mochten hiervoor 
(toets)gegevens nodig zijn dan kunnen wij daar natuurlijk voor zorgen.  
Als wij vermoeden dat een kind dyslectisch is maken we met de ouders een afspraak. Tijdens dat 
gesprek wordt afgesproken en schriftelijk vastgelegd dat wij hun kind als zijnde dyslectisch zullen 
behandelen. We werken dan met een dyslexieprotocol waarin handvatten voor de IB’er en de 
leerkracht staan. In het protocol staat hoe de leerling het beste didactisch begeleid kan worden. 
 
Extra hulp wordt ook gegeven aan een aantal (vooral oudste) kleuters en kinderen met specifieke 
problemen. Die extra hulp ligt natuurlijk niet direct op het gebied van schrijven, lezen, spelling of 
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rekenen, maar meer op het gebied van de vaardigheden, die een kind moet beheersen om aan 
het lees/taalproces in de derde groepen te kunnen beginnen. 
 
Om de leerkracht meer handvatten te geven om de extra hulp te kunnen geven en om beter te 
kunnen differentiëren wordt schoolbreed ‘Takenwerk’ ingezet. De groep 2 leerlingen werken op 
woensdag met een voorloper op het takenwerk. In de groepen 3 is het takenwerk verwerkt in het 
circuit waarmee in deze groepen iedere dag begint. De groepen 4 t/m 8 hebben minimaal drie 
keer per week een moment op het rooster ingepland waarin de kinderen met hun taak aan de slag 
kunnen gaan. De kinderen hebben een eigen takenlijst waarop staat wat er die week moet 
gebeuren. Een takenweek loopt van maandag tot maandag. Diverse verwerkingen van lessen 
zullen hun plekje vinden op de takenlijst. Dit takenwerk leent zich er goed voor om de 
verwerkingen individueel of groepsgewijs aan te passen aan het niveau van het kind/de groep. 
Tot slot krijgt de leerkracht door deze vorm van zelfstandig werken meer tijd vrij om kinderen 
individueel te begeleiden.  
 
4.3. De school in relatie tot WSNS en leerlinggebonden financiering (LGF) 
Met ingang van het schooljaar 2003-2004 hebben kinderen met een geïndiceerde handicap, op 
grond van het landelijke integratiebeleid, toegang tot de reguliere basisschool. Ouders hebben 
dus keuzevrijheid van onderwijs: de speciale school of met ‘een rugzak’ naar een basisschool 
naar keuze, dus ook onze St. Jozef Basisschool. 
In die rugzak zitten middelen om uw kind extra ondersteuning bij het leerproces te geven. Om 
voor zo’n rugzak in aanmerking te komen moet u uw kind aanmelden bij een commissie voor 
indicatiestelling (CvI). Op grond van landelijk vastgestelde normen bepalen zij of uw kind in 
aanmerking komt voor indicering. Daarbij bent u als ouder formeel verantwoordelijk voor het 
aanleveren van de gegevens die nodig zijn voor indicatie. Ook wanneer uw kind al onze school 
bezoekt kan het, als het voldoet aan de criteria, van deze regeling gebruik maken. 
 
Voor verdere informatie was de website: www.oudersenrugzak.nl beschikbaar. 
 
Het rugzakje gaat echter verdwijnen. Dit heeft alles te maken met de invoering van passend 
onderwijs, welke wet op 1 augustus 2014 effectief zal worden. Gedurende schooljaar 2013-2014 
is veel gedaan om op die datum een goede start te kunnen maken met het nieuwe 
samenwerkingsverband.    
Voorheen maakten wij deel uit van een samenwerkingsverband in Zoetermeer om samen met 
andere scholen vorm te geven aan de zorg. Binnen de nieuwe wet op Passend Onderwijs zijn 
nieuwe samenwerkingsverbanden vastgesteld. Wij gaan deel uitmaken van het  
samenwerkingsverband passend primair onderwijs Delflanden (SWV-PO-2802). 
Maandag 28 januari 2013 is het nieuwe samenwerkingsverband 2802 opgericht. De akte is de 
notaris gepasseerd, zodat dinsdag 29 januari 2013 de oprichtingsvergadering heeft kunnen 
plaatsvinden. Drieëntwintig van de vierentwintig schoolbesturen hebben inmiddels de 
aansluitingsovereenkomst getekend en nemen daarmee formeel deel aan het nieuwe 
samenwerkingsverband. 
De naam van het samenwerkingsverband is Stichting passend primair onderwijs Delft, Den Hoorn, 
Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Schipluiden. De verkorte naam, die dagelijks gebruikt zal 
gaan worden is samenwerkingsverband passend primair onderwijs Delflanden (PPO Delflanden). 
Binnen de nieuwe samenwerkingsverbanden maken scholen een ondersteuningsprofiel. Daar 
hebben we binnen onze eigen school hard aan gewerkt. Verder moet er in groter verband nog 
heel veel geregeld worden. Zo verdwijnt bijvoorbeeld de bekostiging van het rugzakje. Dit geld 
gaat voortaan naar het samenwerkingsverband die hier weer zelf een verdeelmodus voor moet 
maken. Ook de CvI verdwijnt, het is aan het samenwerkingsverband hoe ze gaan indiceren.  
Ons nieuwe samenwerkingsverband timmert hard aan de weg. Er moet nog heel veel gebeuren 
en we zijn er nog lang niet, maar stapje voor stapje zullen we met elkaar er voor gaan zorgen dat 
de kinderen de goede ‘ondersteuning’ (want dit woord komt i.p.v. het woordje ‘zorg’) gaan krijgen.   
 
 
 

http://www.oudersenrugzak.nl/
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4.4. Leermiddelen 
In het schooljaar 2013-2014  zijn een tweetal werkgroepen bezig geweest om te komen tot een 
keuze van twee nieuwe methodes, tw. begrijpend lezen en aardrijkskunde. Na het scannen van 
beschikbare methodes, het maken van een shortlist, het uitproberen in de groepen en het 
evalueren van de bevindingen is een keuze gemaakt voor Leeslink (begrijpend lezen) en Argus 
Clou (aardrijkskunde). Leeslink hebben we al halverwege 2013-2014 ingevoerd, Argus Clou zal 
september 2014 ingevoerd gaan worden.    
 
 
4.5. Kwaliteitszorg 
Binnen de WMK-PO hebben we de volgende planning om kwaliteitskaarten toe te schrijven op de 
Jozefschool, te scoren en vervolgens in te passen in de jaarplanning aangehouden.   
 

 
Onze beleidsterreinen 
Nummering kwaliteitsterreinen WMKPO webbased 
versie 

2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

     

1. Kwaliteitszorg  x x x x 

2. Aanbod  x   

3. Tijd x   x 

4. Pedagogisch handelen x    

5. Didactisch handelen  x   

6. Afstemming   x  

7. Actieve en zelfstandige rol leerlingen x    

8. Schoolklimaat  x   

9. Zorg en begeleiding en toetsinstrumenten  x  x 

10. Opbrengsten x x x x 

11. Integraal personeelsbeleid   x  

12. Contacten met ouders x  x  

13. Interne communicatie   x  

14. Externe contacten    x 

15. Inzet van middelen    x 

16. Schooladministratie en schoolprocedures  x   

17. Schoolleiding   x  

18. Beroepshouding    x 

19. Levensbeschouwelijke identiteit  x   

20. Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale 
integratie  

x    

21. Aanbod actief burgerschap en sociale 
integratie 

 x   

22. ICT   x  

23. Taalleesonderwijs x   x 

24. Rekenen en wiskunde    x 

25. Wetenschap en techniek   x  

26. Automatiseren rekenen en wiskunde x    

27. Opbrengstgericht werken rekenen en 
wiskunde 

x x x x 

TOTAAL 10 10 10 10 
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Hieronder ziet u hoe het schoolontwikkelplan, vanuit het schoolplan, er voor het jaar 2013-
2014 uitzag.  Allereerst een overzicht van de aandachtspunten per beleidsterrein, 
vervolgens de uitwerking per aandachtspunt.  

Beleidsterreinen en aandachtspunten 

 
 Beleidsterrein (Verbeter)doel(en) in ontwikkeling 

01 Pedagogisch handelen 
 

- Verstevigen communicatie (feedback) en MT 
(middenkader). 
 

02 Didactisch handelen 
 
 

- Verder uitwerken en implementeren handelings gericht 
werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW) 
 

03 Integraal personeelsbeleid 
 
 

- Werken met POP verbeteren, directie moet meer 
sturen/eisen. Koppelen aan uitkomsten WMKPO.  
 

04 Levensbeschouwelijke identiteit 
 
 
 

- Christelijke grondslag van de school met elkaar 
operationaliseren (wat betekent het voor ons?) 
 

05 Aanbod actief burgerschap en 
sociale integratie 

 

- Inzichtelijk maken (gesprekkencyclus) van 
competenties van collega’s.  
- Sova methode en Scol  evalueren en werkwijze/rode 
draad afspreken.  
  

 
 

Uitwerking per aandachtspunt 
 

Beleidsterrein HGW 

Aandachtspunt (wat)  In gebruik nemen van de module “groepplannen”in Esis. 

Gewenste situatie (doel)  Aan het einde van het schooljaar 2013-2014 worden de 
groepsplannen en groepsoverzichten in de module 
“groepsplannen” (Esis) gezet. 

 

Activiteiten (hoe)  Handleiding Esis “groepsplannen”  

 Demonstratie tijdens vergadering of studiedag. 

 Organiseren van werk vergaderingen (gedeelte bouwvergadering) 
 

Betrokkenen ICT-er, bouwcoördinatoren, leerkrachten 
 

Periode (tijd) September 2013: handleiding 
8 oktober 2013: demonstratie 
26 november: gedeelte teamvergadering praktisch aan de slag met Esis. 
 

Eigenaar (wie) MT 
 

Kosten Geen 
 

Evaluatie  Geheel volgens planning verlopen, alle groepsplannen staan nu in Esis.  
 

Borging (hoe) Bijstellen afspraken invullen groepsplan en groepsoverzicht. 
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Beleidsterrein HGW 

Aandachtspunt (wat)  Afspraken maken over hoe wij onze groepsplannen evalueren. 

Gewenste situatie (doel)  Er is een doorgaande lijn op het gebied van het evalueren van de 
groepsplannen 

Activiteiten (hoe)  Tijdens verschillende MT vergaderingen spreken we samen met 
de IB-ers af hoe wij vinden dat de groepsplannen geëvalueerd 
moeten worden en hoe groepsplannen afgesloten dienen te 
worden. 

 Tijdens de bouwvergaderingen bespreken we hoe we willen dat er 
geëvalueerd moet worden en hoe de groepsplannen afgesloten 
moeten worden. 

Betrokkenen MT, IB, LK 
 

Periode (tijd) 10 oktober 2013: MT-Zorg vergadering: afspraken maken rondom 
evalueren en afsluiten van de groepsplannen. 
17 oktober 2013: Bouwvergadering delen van afspraken en vanaf dat 
moment ook zo handelen. 
 

Eigenaar (wie) MT 
 

Kosten Geen 
 

Evaluatie  9 januari 2014: MT-zorg: agenderen evaluatie evalueren. 
16 januari 2014: Evalueren tijdens de bouwvergadering 
Ook dit is volgens planning uitgevoerd.  

Borging (hoe) Bijstellen afspraken evalueren groepsplan 
6 maart 2014: MT - ZC  
n.a.v. evaluatie, aanpassen afspraken 

 

 
Beleidsterrein HGW 

Aandachtspunt (wat)  In gebruik nemen van HGW-kijkwijzer  en afnemen vragenlijst 
HGW competenties (WMKPO) en koppelen aan POP 

 

Gewenste situatie (doel)  Ieder teamlid heeft een sterkte-zwakte analyse rondom zijn/haar 
HGW competenties 

Activiteiten (hoe)  Invullen van vragenlijst HGW competenties 

 Juni 2013: groepsbezoek OA met kijkwijzer HGW, nagesprekken 
24 en 27 september 2013. 

 Kijkwijzer in gebruik nemen door directie tijdens groepsbezoeken, 
ontwikkelpunten opnemen in POP.  

 

Betrokkenen LK, OA, directie 
 

Periode (tijd) 8 oktober 2013: teamvergadering agenderen vragenlijst HGW 
competenties invullen 
30 oktober 2013: MT. Agenderen bespreken opbrengsten WMKPO HGW 
 

Eigenaar (wie) MT 
 

Kosten OA kosten 4000 euro 
 

Evaluatie  De kijkwijzer is volgens plan ontwikkeld en wordt nu gebruikt bij de 
groepsbezoeken. Aanpassingen bleken niet meer nodig. 
 

Borging (hoe) Kijkwijzer bijstellen 
22 mei teamvergadering. Delen eventuele aanpassingen in kijkwijzer en 
vragenlijst HGW in het WMK-PO. 
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Beleidsterrein HGW 

Aandachtspunt (wat)  Werken met groepsplannen en groepsoverzichten voor het 
vakgebied lezen (zowel technisch als begrijpend/studerend lezen) 

Gewenste situatie (doel)  Iedereen werkt volgens het HGW-principe voor het vakgebied 
lezen. 

 

Activiteiten (hoe)  Tijdens MT-zorg bespreken hoe we voor het vakgebied lezen aan 
de slag gaan. (aparte groepsplannen TL –BL/SL?, afhankelijk van 
de gekozen methode?) 

 Tijdens bouwvergaderingen implementeren, werkvergaderingen.  
 

Betrokkenen MT, IB, LK 
 

Periode (tijd) 28 november 2013: zorg-MT agenderen groepsplannen lezen 
4 december 2013 BV: afspraken maken implementeren GP lezen 
Vanaf 16 januari 2014: bouwvergadering agenderen groepsplannen lezen 
 

Eigenaar (wie) MT 
 

Kosten Geen 
 

Evaluatie  Dit groepsplan is nog niet geformaliseerd. Het wordt nog niet in alle 
groepen opgesteld. We worstelen van hoe we aan de juiste gegevens 
komen om het plan te maken, hoe dit past in het Esis format enz. Dit punt 
wordt doorgezet naar de planning van volgend jaar.  
 

Borging (hoe) Bijstellen afspraken groepsplannen lezen 
 

 
 

Beleidsterrein Pedagogisch handelen 
 

Aandachtspunt (wat)  Bijstellen pestprotocol n.a.v. de evaluatie tijdens de studiedag van 
13 juni 2013. 

 Ontwikkelen van een gedragsprotocol. 
 

Gewenste situatie (doel) Uiteindelijk hebben we een document waarin precies staat omschreven 
welke stappen we op de Jozefschool volgen bij pestgedrag en 
onacceptabel gedrag. Op deze manier wordt het voor iedereen duidelijk 
wat wel en wat niet kan en welke mogelijkheden de school heeft aan 
sancties. 

Activiteiten (hoe)  Aanpassen pestprotocol 

 Opstellen gedragsprotocol door werkgroep gedrag (onder 
begeleiding van OA) 

 Voorstel bespreken in MT, team, MR 
 
 

Betrokkenen Elke betrokkenen van de school 
 

Periode (tijd) Gedurende het gehele schooljaar zal de werkgroep gedrag bij elkaar 
komen met als taak; het ontwikkelen van een gedragsprotocol. Uiteindelijk 
is het de bedoeling dat het gedragsprotocol aan het einde van het 
schooljaar besproken en aangenomen is door MT, Team en MR 
5 maart studiedag: stand van zaken gedragsprotocol 

Eigenaar (wie) MT 
 

Kosten Afhankelijk van in te zetten mensen (OA?) 
 

Evaluatie  Voor wat betreft dit punt hebben we de doelen gehaald en op 27 juni 2014 
konden we het nieuwe gedragsprotocol, inclusief herzien pestprotocol, 
presenteren. De implementatie wordt opgenomen als aandachtspunt 
volgend schooljaar.  
 

Borging (hoe) Elkaar aanspreken op de gemaakte afspraken 
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Beleidsterrein OGW 

Aandachtspunt (wat)  Invoering digitaal rapport (groep 3 t/m 8) 

Gewenste situatie (doel) Alle leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 vullen de rapporten digitaal in.  

Activiteiten (hoe) Werkgedeelte: Tijdens deze studiedag zal er een korte demonstratie 
worden georganiseerd waarin uitgelegd wordt hoe het rapport in te vullen. 
(12 november TV) 
De collega’s die in het schooljaar 2012/2013 een pilot hebben gedaan 
zullen de andere collega’s ondersteunen bij het invullen. 

Betrokkenen Alle leerkrachten, Werkgroep dig.rapport, ICT-ers. 

Periode (tijd) Studiedag 12 november 2013: Demonstratie + werkgedeelte 
Op woensdagmiddag 20 en 27 november zullen de mensen uit de 
werkgroep dig. Rapport + de mensen die aan de pilot hebben meegedaan 
beschikbaar zijn voor hulp bij het invullen 

Eigenaar (wie) MT 

Kosten geen 

Evaluatie  Het digitale rapport is een feit. Na een proefversie die door een aantal 
groepen is ingevuld hebben alle collega’s het rapport gebruikt. De n.a.v. 
het invullen naar boven gekomen verbeterpunten zijn echter blijven liggen 
door het uitvallen van de leerkracht die het rapport had ontwikkeld. Het 
team heeft er voor gekozen het laatste rapport gewoon ook digitaal te doen 
met de niet aangepaste versie. Begin 2014-2015 worden opmerkingen 
verwerkt.  

Borging (hoe) Bijstellen afspraken digitale rapport 

 
 

Beleidsterrein OGW 

Aandachtspunt (wat) Ontwikkelen digitaal rapport voor de groepen 1/2 

Gewenste situatie (doel) Aan het einde van het schooljaar hebben we een rapport dat geschikt is 
voor de kleutergroepen. 

Activiteiten (hoe)  Tijdens de studiedag van 12 november 2013 gaan de leerkrachten 
van de groep ½ met elkaar brainstormen over de inhoud van de te 
ontwikkelen rapporten. De wens is om het registratiesysteem Kijk 
als uitgangspunt te gebruiken. 

 Tijdens verschillende parallelvergaderingen na 12 november zal 
de inhoud van de rapporten duidelijk moeten worden. 

Betrokkenen Leerkrachten 1/2, werkgroep dig. Rapport, MT 

Periode (tijd) Schooljaar 2013/2014 

Eigenaar (wie) MT 

Kosten Eventueel advies van Astrid (OA) 

Evaluatie  Duidelijk is geworden hoe en wat men graag terug ziet in het rapport. Ook 
hier weer liep het daadwerkelijk maken in de computer van het rapport 
vertraging op door de ziekte van een collega. Verwachting is echter wel dat 
het rapport op tijd in schooljaar 2014/2015 (opnemen in jaarplan 
2014/2015) klaar is.  

Borging (hoe) Idem 
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Beleidsterrein Taalleesonderwijs 
 

Aandachtspunt (wat) Uitvoeren taalbeleid groep 3 t/m 8 
 

Gewenste situatie (doel) Het taalonderwijs in alle groepen conform de vastgestelde taalvisie. 
 

Activiteiten (hoe)  Vaststellen beleid groepen 3 en 4 

 Uitvoeren beleid groepen 3 en 4 

 Uitwerken groep 4 t/m 8 

 Terugkoppeling naar MT na elke bijeenkomst. 

 Terugkoppeling team tijdens de bouwvergaderingen. 

Betrokkenen  Leerkrachten groep 3 t/m 8 

 Taalcoördinator 

 MT/Zorg 

 MR 

Periode (tijd) Hele schooljaar 2013-2014 
 

Eigenaar (wie) Taalcoördinator 

Kosten Geen 

Evaluatie  De stand van zaken tot nu toe is / wat er in het nieuwe jaar moet gebeuren 
is: 

 Vaststellen beleid groepen  4 t/m 6 (afronden)  

 Uitvoeren beleid groepen 3 t/m 6 

 Uitwerken beleid groep 7 t/m 8 
Hieruit kunt u opmaken dat gaandeweg het traject we het taalbeleid 4-6 en 
7-8 als aparte onderdelen zijn gaan zien.  

Borging (hoe)  Tijdens elke parallelvergadering kort de voorgang binnen de groepen 
bespreken. 

 Terug laten komen in de Groepsplannen. 

 Aan bod laten komen tijdens de groepsbesprekingen. 

 
Beleidsterrein Taalleesonderwijs  

 

Aandachtspunt (wat) Dyslexieprotocol 
 

Gewenste situatie (doel) Eénduidig gebruik van het dyslexieprotocol in alle groepen conform de 
vastgestelde taalvisie. 

Activiteiten (hoe)  Alle leerkrachten lezen het boekje ‘Protocol leesproblemen en 
dyslexie’  

 Taalvisiewerkgroep maakt dit ‘Jozefproof’ 

 Implementeren van dit vastgestelde protocol  
 

Betrokkenen  Alle groepsleerkrachten 

 IB-ers 

 Taalcoördinator 

 MT 

Periode (tijd) Voor de studiedag van 12 november lezen de leerkrachten het protocol 
‘leesproblemen en dyslexie’ en wordt het Jozefproof gemaakt. De rest van 
het schooljaar wordt er aan de implementatie gewerkt. 
 

Eigenaar (wie) Taalcoördinator 
 

Kosten Boekjes ‘Protocol leesproblemen en dyslexie’ moeten voor de groepen 5 
t/m 8 moeten worden aangeschaft. 
 

Evaluatie Gerealiseerd. 
 

Borging (hoe)  Tijdens elke parallelvergadering kort de voorgang binnen de groepen 
bespreken. 

 Terug laten komen in de Groepsplannen. 

 Aan bod laten komen tijdens de groepsbesprekingen en het bespreken 
van de opbrengsten 
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Beleidsterrein Didactisch handelen 
 

Aandachtspunt (wat) Implementeren  nieuwe methode Engels 
 

Gewenste situatie (doel) Afstemmen van het gebruik van de methode volgens de taalvisie van de 
Jozefschool  
 

Activiteiten (hoe)  Inventariseren van gebruiksproblemen van de methode Engels 

 Het maken van (nieuwe) afspraken over het gebruik van de methode 

Betrokkenen  Alle leerkrachten 

 MT 

 Werkgroep Engels  
 

Periode (tijd)  24 september bouwvergadering: Afspraken maken gebruik ‘Take it 
easy’ 

 17 oktober bouwvergadering, afstemmen. 

 19 november bouwvergadering, afstemmen. 

 16 januari bouwvergadering, afstemmen. 

 20 februari bouwvergadering, afstemmen. 

Eigenaar (wie) MT 
 

Kosten Geen 
 

Evaluatie  24 april 2014 bouwvergadering: Evaluatie afspraken ‘Take it easy’ 
Volgens planning uitgevoerd.  

Borging (hoe)  Noteren van de afspraken in de Afsprakenmap 
 

 
 

Beleidsterrein Taalleesonderwijs 
 

Aandachtspunt (wat) Begrijpend Lezen door de school verbeteren 
 

Gewenste situatie (doel) Komen tot een keuze voor een methode Begrijpend Lezen om deze 
gedurende dit schooljaar in te voeren 
 

Activiteiten (hoe)  Uitprobeerlessen organiseren voor een 7-tal collega’s in september 

 Plus- en minpunten van de methodes terugkoppelen naar het team 

 16 oktober doet de werkgroep BL een voorstel van de nieuwe 
methode aan het MT.  

 17 oktober bouwvergadering: Delen besluit begrijpend leesmethode 

 Oktober – november: nieuwe methode bestellen 

 19 november bouwvergadering: uitdelen methode materiaal = eerste 
afspraken maken 

 Vanaf tweede rapportperiode (vanaf 9 december) werken de kinderen 
met de nieuwe methode. Tijdens de bouwvergaderingen, aandacht 
voor implementatie. 

Betrokkenen  Alle leerkrachten 

 MT 

 Werkgroep Begrijpend Lezen  
 

Periode (tijd)  September 2013 
 

Eigenaar (wie) Werkgroep Begrijpend Lezen 
 

Kosten Uiteindelijk een nieuwe methode 
 

Evaluatie  13 juni 2014 bouwvergadering 
Volgens planning uitgevoerd, de keuze is gevallen op Leeslink. 

Borging (hoe)  Groepsplan lezen  

 Bouwvergadering  
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Beleidsterrein Didactisch handelen 
 

Aandachtspunt (wat) Kiezen van een  nieuwe methode Aardrijkskunde 
 

Gewenste situatie (doel) Aan het einde van het schooljaar beschikken we over een nieuwe methode 
voor aardrijkskunde. 

Activiteiten (hoe)  Samenstellen werkgroep 

 Uitproberen methoden 

 Voorstel  

Betrokkenen  Alle leerkrachten 

 MT 

 Werkgroep Aardrijkskunde  
 

Periode (tijd)  September 2013: samenstellen werkgroep 

 Oktober 2013: voorbereiden uitproberen nieuwe methode 

 Januari 2013: uitproberen methode(n) 

 19 februari 2013 MT: Werkgroep geeft advies aan MT 
 

Eigenaar (wie) Werkgroep Aardrijkskunde 
 

Kosten Kosten nieuwe methode 
 

Evaluatie  Volgens planning verlopen, de keuze is gevallen op Argus Clou, deze 
methode wordt september 2014 ingevoerd.  

 

Borging (hoe)  Methode Implementeren schooljaar 2014 - 2015 
 

 
 

Beleidsterrein OGW 
 

Aandachtspunt (wat) Afnamecondities voor toetsen uit het LVS 
 

Gewenste situatie (doel) Gelijkluidende afspraken voor het afnemen van toetsen uit het LVS 

Activiteiten (hoe)  Bekijken welke aanwijzingen voor de afname van de toets worden 
genoemd in de handleiding voor de diverse toetsen 

 Bespreken hoe deze aanwijzingen geïnterpreteerd worden door de 
leerkrachten 

 Komen tot afspraken waar iedereen zich aan houdt 

Betrokkenen  Alle leerkrachten 

 MT 

 IB-ers 
 

Periode (tijd)  10 oktober MT – ZC: vaststellen afnamecondities LVS 

 17 oktober bouwvergadering: delen van afspraken + Toelichting 
waarom het zo belangrijk is dat we op dezelfde manier toetsen. 

 19 november bouwvergadering: Zijn er nog onduidelijkheden? 

Eigenaar (wie) IB-ers en MT 
 

Kosten Geen 
 

Evaluatie (wanneer) 20 februari 2014 bouwvergadering, evalueren afname condities LVS 
Volgens planning verlopen, afspraken zijn opgenomen in de digitale 
afsprakenmap 

Borging (hoe)  Opnemen in afsprakenlijst 
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Beleidsterrein OGW 
 

Aandachtspunt (wat) Analyse toetsgegevens LVS op bouw- en groepsniveau 
 

Gewenste situatie (doel) Alle leerkrachten kunnen de toetsgegevens voor hun eigen groep en die 
van de parallelgroepen analyseren, interpreteren en dit verwerken in 
een nieuw groepsplan 

 
De bouwcoördinator kan de toetsgegevens van de groepen binnen de 

bouw analyseren, interpreteren en een feedback gesprek voeren met 
de leerkrachten. 

Activiteiten (hoe)  Leren hoe de opbrengsten uit Esis gehaald kunnen worden. 

 Leren wat deze gegevens vertellen over de opbrengsten 

 Het groepsplan of het onderwijs hierop aan kunnen passen voor eigen 
groep en parallelgroepen 

 De bouwcoördinator leert deze gegevens opbouwend te bespreken 
met de leerkrachten 

Betrokkenen  Alle leerkrachten 

 MT 

 IB-ers 
 

Periode (tijd)  September t/m december: bouwcoördinatoren oefenen zich in het 
analyseren, interpreteren en het voeren van feedbackgesprekken naar 
aanleiding van de opbrengsten van juni 2013. 

 Bouwcoördinatoren bereiden hun klassenbezoeken voor. 

 Februari t/m juni 2014: leerkrachten oefenen zich in het analyseren, 
interpreteren en het verwerken van deze gegevens in een nieuw 
groepsplan  

 

Eigenaar (wie) Ib-ers en MT 
 

Kosten Scholing Esis 
 

Evaluatie  Volgens planning uitgevoerd, jaarlijks worden nu twee overzichten gemaakt 
in boekvorm. Deze worden ook binnen de MR besproken. 

 

Borging (hoe)  Voor bouwcoördinatoren komt dit punt op de Mt agenda (voortgang 
oefenen) en het invullen van de kijkwijzers. 

 Voor leerkrachten wordt dit een terugkomend punt in parallel- en 
bouwvergaderingen. 

 

 

 
 
4.6. Opbrengsten. 
Hier worden de CITO-LVS resultaten alsmede de Entree- en de Eindtoets opgenomen. Om een 
doorsnede van de school te krijgen, worden de LVS-gegevens van groep 2-4-6-8 opgenomen. 
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CITO-entreetoets (gemiddeld aantal goed) 

Jaar Taal Rekenen Studievaar- 
digheden 

Wereldoriëntatie  Totaal  

10-11 159,4 (220) 85,2 (120) 58,1 (80)  302,7 (420) 

11-12 154,8 (220) 83,1 (120) 58 (80)  299,3 (420) 

12-13 161,2 (220) 87,1 (120) 59,2 (80)  310,9 (420) 

13-14 155,2 (220) 82,3 (120) 54,9 (80)  296,8 (420) 

 
 
CITO-eindtoets (gemiddeld % goed) 

Jaar Taal Rekenen Studievaar- 
digheden 

Wereldoriëntatie  Totaal  

10-11 77,5% 67% 75%  74% 

11-12 73,2% 74,9% 79%  74,9% 

CITO-eindtoets (gemiddeld aantal goed) 

12-13 68,1 (100) 35,9 (60) 26,3 (40)  130,3 (200) 

13-14 72,1 (100) 41,4 (60) 29,8 (40)  143,3 (200) 

 
CITO-eindtoets (standaardscores)  

Jaar Schoolgroep Eindscore Aantal 
leerlingen 

Meegedaan 

10-11 Ongecorrigeerde 535,8 52 52 

11-12 Ongecorrigeerde 537,3 77 77 

12-13 Ongecorrigeerde 531,3 65 65 

13-14 Ongecorrigeerde 535,4 75 74  T.G. heeft niet meegedaan, ingestroomd 

in groep 8, afkomstig uit Eritrea, op alle 
vakgebieden 2 of meer jaar achterstand.   

We vragen een herberekening van het schooloverzicht op grond van het volgende. Twee leerlingen hebben de eindtoets 
meegemaakt maar hoeven niet in de berekening opgenomen te worden om reden van: 
Geerlings D. – op de Jozefschool vanaf schooljaar 2012-2013 
Nederlof MME. – op de Jozefschool vanaf schooljaar 2012-2013  
Na aanpassing zouden de resultaten er als volgt uitzien: 

13-14 Ongecorrigeerde 535,7 75 72 
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Analyse van de opbrengsten: 
Rekenen: 
Schoolbreed blijven we stabiel ten opzichte van het vorige schooljaar. Hit niveau ligt boven het 
gemiddelde. Onze LB rekencoördinatoren hebben een plan gemaakt om zich de komende tijd te 
focussen op de nieuwe reken strategieën en het automatiseren. Deze focus moet er toe gaan 
leiden dat de opbrengsten de komende jaren nog meer zullen stijgen. 
 
Begrijpend lezen: 
Het niveau ligt net op het gemiddelde, we kunnen hier als school nog flink groeien.  
Afgelopen schooljaar hebben we een nieuwe methode aangeschaft. Deze methode (Leeslink) is 
meer van deze tijd. De toetsen passen ook beter bij de manier van toetsen die Cito gebruikt. Met 
deze methode kunnen we ook veel meer differentiëren, waardoor het HGW nog beter uit de verf 
kan komen.  
Komende schooljaar (2014-2015) gaan we gebruiken om een nieuwe technisch leesmethode aan 
te schaffen. 
 
Spelling: 
Voor dit vakgebied hebben we de opvolger van Taal actief 3 (spelling)  aangeschaft voor de 
groepen 4 t/m 6. De komende jaren zullen we de nieuwe Taal actief ook in de groepen 7 en 8 
gaan gebruiken. De beweegredenen om dit gaan doen zijn: 
- Taal actief 4 begint al in groep 6 met werkwoordspelling. 
- Meer oefenmateriaal beschikbaar 
- Meer differentiatiemogelijkheden 
- Digiboardsoftware 
- Duidelijke spellingsregels 
De werkgroep taal is nog steeds bezig om vanuit onze taalvisie de rode draad door de school 
beter neer te zetten. De aanschaf van deze  nieuwe methode komt ook uit deze werkgroep. 
 
Lezen: 
Tot 3 jaar geleden gebruikten we alleen de AVI-toetsen, kinderen die erg uitvielen werden door 
getoetst met de DMT. 2 jaar geleden zijn we begonnen met de DMT voor alle kinderen. Het eerste 
jaar zagen we dat de kinderen erg moesten wennen aan deze ‘nieuwe’ vorm van toetsen. We zien 
nu langzaam een stijgende lijn in de opbrengsten. We verwachten dat de nieuwe technisch 
leesmethode gaat zorgen voor een stijging van de opbrengsten. Daarnaast besteden we als 
school steeds meer tijd in het bevorderen van het leesplezier.  
Voor de dyslecten hebben we Kurzweil aangeschaft. Dit gaan we voor steeds meer vakgebieden 
gebruiken. 
 
Entree- en eindtoets: 
De eindtoets is naar verwachting inderdaad beter gemaakt dan in het jaar 12-13. Bij de 
overzichten van de scores vragen we ook om een nacalculatie. De score is naar verwachting en 
rond het gemiddelde.  
De Entreetoets in groep 7 baart ons zorgen. N.a.v. deze lage uitslag zijn er al een aantal stappen 
genomen om bijvoorbeeld spelling, binnen alle groepen, aan te pakken. Er is een apart 
programma gemaakt wat in de groepen 7 gestart is en in de groepen 8 doorgezet wordt. Verder 
bespreken we met de leerkrachten van de groepen 8 hoe we de resultaten van de entreetoets 
moeten interpreteren en hoe we hiaten kunnen wegwerken. 
 
4.7. Inspectierapport. 
Op 19 december 2011 hebben wij inspectiebezoek gehad. Het was een prettig bezoek met een 
goede beoordeling. Het basisarrangement wordt daarom gehandhaafd. Het rapport staat ter 
inzage op onze site.  
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HOOFDSTUK  5.   HUISVESTING EN MATERIEEL. 
 
Het schoolgebouw 
We beschikken naast 32 groepslokalen over een OLC (Onderwijs Leer Centrum) met daarin o.a. 
een mediatheek, documentatiecentrum en een bibliotheek. Daarnaast is er een 
handenarbeidlokaal, een gemeenschapsruimte, twee speelzalen, een personeelskamer, een IB-
kamer, een directie/administratiekamer, een repro-ruimte, spreekkamers en tot slot diverse 
magazijnen. 
 
Onderhoud 
Ook in 2013-2014 is 
een heel groot deel 
van het kleine, 
dagelijkse onderhoud 
aan het gebouw weer 
gedaan door het 
klusteam. Dit team, 
bestaande uit zo’n 25 
vaders, is gedurende 
het schooljaar zes 
avonden bij elkaar 
geweest. Verder draait 
de Jozefschool mee 
binnen de stichting op 
onderhoudscontracten 
voor bijvoorbeeld 
alarminstallatie, 
ventilatiesysteem, 
speeltoestellen, ICT 
voorzieningen, 
verwarmingsketels 
enz.  
 
Aanschaf van 
meubilair 
Er is voor 1 groep (de 
nieuwe groep 6d) 
nieuw meubilair 
(kasten, tafeltjes en 
stoeltjes, bureau en 
bureaustoel) 
aangeschaft. Dit was 
de eerste inrichting 
meubilair van de 30ste 
groep.  
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HOOFDSTUK 6.   FINANCIEN. 
 
Hieronder het financiële overzicht van de afgelopen jaren. Het resultaat van 2013-2014 is een 
voorlopig resultaat. Dit kan door toepassing van de nacalculatie nog veranderen. 
 

 

Leerlingaantal 1-10-
2010 

Leerlingaantal 1-10-
2011 

Leerlingaantal 1-10-
2012 

 
625 653 668 

    

   
Begroting 

€ 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Inkomsten  €        2.564.141   €        2.850.583   €        2.725.930  

Uitgaven  €        2.327.847   €        2.640.596   €        2.724.746  

Saldo  €           236.294   €           209.987   €                1.183  

    Uitgaven in € 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Personeel  €        1.990.041   €        2.235.776   €        2.382.763  

Huisvesting  €             82.927   €           130.449   €           100.999  

Afschrijvingen  €             55.044   €             41.950   €              63.785  

ICT  €             70.213   €             70.112   €              73.800  

Overig  €           129.622   €           162.309   €           103.399  

        

€ 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Uitgaven per leerling  €                3.725   €                4.044   €                4.079  

    
    Uitgaven in % 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Personeel 85,49% 84,67% 87,45% 

Huisvesting 3,56% 4,94% 3,71% 

Afschrijvingen 2,36% 1,59% 2,34% 

ICT 3,02% 2,66% 2,71% 

Overig 5,57% 6,15% 3,79% 

 
Leerlingaantal 1-10-2013: 691 
 
 
U ziet dat de jaren 2011-2012 en 2012-2013 flinke overschotten laten zien. De begroting destijds 
zag er net zo uit als de nu opgenomen begroting 2013-2014. Deze, voor ons wel zeer, positieve 
afwijking wordt veroorzaakt doordat in de bedragen de nacalculatie is verwerkt. Die pakt gunstig 
voor ons uit omdat o.a.: 

- We meer leerlingen hadden dan we bij de begroting hadden opgevoerd. 
- Toevoeging van (extra) soms eenmalige subsidies vanuit het rijk 
- Tussentijdse telling ivm groei die niet in de begroting waren opgenomen 
- Intern vervangen van zieke collega’s 

 
De positieve saldo’s worden aan de schoolreserves toegevoegd. 
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HOOFDSTUK 7.   INTERNE EN EXTERNE RELATIES 
 
Hier volgt een korte beschrijving van inhoud en rendement van de contacten met de interne en 
externe relaties  
 
Intern: 
 
7.1. Ouderbetrokkenheid:  
a. ouders als partner  
Ouders zijn gedurende schooljaar 2013-2014 weer heel actief geweest binnen de school. Alle 
werkgroepen, commissies en teams waren goed gevuld. De vrijwilligersavond 2013, bedoeld voor 
ouders die het schooljaar 2012-2013 structureel binnen de school geholpen hebben, werd 20 
september gehouden en was weer een druk bezochte, gezellige avond.   
 
b. medezeggenschapsraad  
De medezeggenschapsraad van de school (12 leden) is schooljaar 2013-2014 zo’n 7 keer bijeen 
geweest. Voor een compleet verslag van de activiteiten van de MR verwijzen we naar de site van 
de school.  
 
c. ouderraad  
De ouderraad van de Jozefschool bestond gedurende het jaar 2013-2014 uit 15 leden, aangevuld 
met twee afgevaardigde vanuit het team. Ook de ouderraad heeft, net als de MR, haar eigen 
jaarverslag wat geplaatst is op de homepage van de Jozefschool.  
 
d. werkgroepen  
Vrijwel alle werkgroepen hadden voldoende hulpouders, of vanuit het boekje Ouder Doe Idee, of 
vanuit de Ouderraad.  
 
e. klachten en klachtafhandeling:   
Op schoolniveau:  
Naar aanleiding van de onrust rondom de media-aandacht vorig schooljaar hebben we het idee 
dat ouders wel sneller de weg naar de leerkracht, c.q. directie, wisten te vinden om aan te geven 
als zaken niet liepen zoals men dacht dat het zou moeten lopen. Met het media-incident in het 
achterhoofd heben wij ook vanuit onze kant zaken direct opgepakt, lijnen kort gehouden en 
getracht incidentjes niet op hun beloop te laten.  
 
Rond Kerst werden de ouders van het media-incident weer benaderd door de pers en gaven aan 
dat ze vonden dat er eigenlijk weinig binnen de school veranderd was. We hebben de ouders 
meteen uitgenodigd voor een gesprek waarin we besproken hebben welke acties allemaal waren 
voortgekomen uit hun klacht. Ze moesten dit inderdaad beamen, boden hun excuus aan en 
namen zich voor niet meer op verzoeken van de pers in te gaan.  
 
Er zijn twee incidenten geweest waarbij een gehele groep uiteindelijk betrokken werd.  
Als eerste een groep 3. Een aantal kinderen uit één groep hadden op een kinderfeestje van een 
klasgenoot in Ballore seksuele spelletjes met elkaar gedaan. Ouder hoorden dit, schrokken 
logischerwijs en dit verhaal kwam ook op school terecht. Omdat één leerling thuis had 
aangegeven dat hij dacht dat “dit” ook op de WC  op school gebeurde gingen ook hier de 
alarmbellen rinkelen. We hebben ouders veelvuldig geïnformeerd, samen met de GGD een 
ouderavond gehouden, onderzoek gedaan maar niets wees erop dat dit inderdaad op school 
doorspeelde. Uiteindelijk bij ouders aangegeven dit als een incident buiten school te beschouwen, 
de rust keerde weder.  
Een tweede gebeurtenis was vlak voor de grote vakantie. Ouders klaagde dat hun dochter gepest 
werd, dit al jaren zo was (?!?) en het nu maar eens moest stoppen. Er ging een balletje rollen 
waarbij er opeens van alles aan de hand was en het groepsklimaat onder druk kwam te staan. 
Met directe maatregelen, zoals extra toezicht bij het omkleden met gym, gesprekjes van de LB 
leerkracht gedragscoach, regelmatige terugkoppeling naar ouders en individuele 
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oudergesprekken is uiteindelijk alles weer in rustig vaarwater gekomen. Sommige afspraken 
(zoals extra handen bij het omkleden) zetten we door naar volgend jaar.     
 
Op bestuursniveau: 
In het schooljaar 2013-2014 is er één ouder die een klacht had neergelegd bij het bestuur. Hun 
dochter in groep 8 zou gediscrimineerd worden door een klasgenoot (jongen). Moeder noemt het 
in dezelfde adem ook pesten. De klacht werd teruggelegd bij school en vanuit het CvB werd een 
onafhankelijke persoon gehuurd om het proces te ondersteunen en gesprekken te begeleiden. 
Deze persoon heeft apart met ouderparen en kinderen gesproken en twee gesprekken geleid hier 
op school met beide ouders. We zijn hier niet uitgekomen. Uiteindelijk was iedereen het erover 
eens dat er over en weer fouten waren gemaakt, de kinderen hadden het onderling allang weer 
goedgemaakt en de jongen had al excuus aangeboden aan het meisje. Toen door de mediator 
het omgekeerde werd gevraagd ontplofte de moeder van het meisje weer, want haar dochter had 
in haar ogen niets fout gedaan. Ze is kwaad uit het gesprek weggelopen. Daarna zijn beide 
leerlingen gewoon naar school gekomen, goed het jaar uitgemaakt en moeder is er niet meer op 
terug gekomen.   
 
Op niveau formele klachtencommissie: geen.  
 
 
Extern: 
 
7.2.  Onderwijsadviesdienst 
Onze schoolbegeleidingsgelden zijn geheel besteed bij de OA. Contacten en samenwerking met 
de OA medewerkers die de schoolontwikkeling begeleidt en diegene die onderzoeken afneemt 
verlopen goed.  
 
7.3. Schoolmaatschappelijk werk 
Vanuit de gemeente Pijnacker-Nootdorp was het ook dit schooljaar weer mogelijk SMW in te 
zetten. Onze SMW’er Luciel Ramdjan maakt deel uit van de zorgcommissie. Zij is om de 6 weken 
bij een bespreking aanwezig, houdt een aantal keren per jaar spreekuur op school en begeleid 
verder gezinnen, aangemeld en besproken via/in de zorgcommissie. Na de meivakantie is het 
SMW even stil gevallen, Luciel kwam na een valpartij op de fiets in de lappenmand terecht en er 
was geen vervanger voor haar werkzaamheden. 
 
7.4. Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid  
n.v.t. 
 
7.5. Voorschoolse-,  tussenschoolse-, buitenschoolse opvangorganisaties 
Contact verloopt goed met Kern Kinderopvang, SKS Alles kids en Amerigo. Op dit moment is er 
v.w.b. de naschoolse opvang geen wachtlijstprobleem meer.  
 
In de tweede helft van het schooljaar 2012-2013 zijn we in gesprek gegaan met Amerigo. Zij 
hebben bij ons aangeklopt met de vraag of zij in school ruimte kunnen huren voor hun BSO. 
Amerigo huurt tot dan toe ruimte in de Regenboog (een school in de buurt) maar moet daar dit 
schooljaar (2013-2014) uit omdat die school met een andere organisatie verder gaat. Omdat 
Amerigo na schooltijd ook kinderen van ons opvangt leek het hun een logische stap bij ons te 
informeren. De eerste verkennende gesprekken zijn gevoerd en dit traject wordt in dit schooljaar 
2013-2014 voortgezet. De samenwerking is van het begin af meteen plezierig. We maken 
constructieve afspraken over ruimtegebruik, omgang met het gebouw, prijzen. Wij hebben 

gesprekken met het CvB, het stafbureau, het team en de MR. 
Iedereen is enthousiast, kan zich vinden in gemaakte afspraken en 
in februari 2014 start Amerigo op de Jozefschool.  
Tussenschoolse opvang; het overblijven, wordt geheel door de 
school zelf verzorgd. 
7.6.  Peuterspeelzalen 



Jaarverslag ’13 – ’14, Sint Jozef basisschool Nootdorp  pag.35 

Van de meeste kleuters die instromen en bij de peuterspeelzaal zijn geweest ontvangen wij de  
“Peuterestafette”. Contact is verder minimaal maar goed te noemen.  
 
7.7. Sponsors 
Ook dit jaar hebben veel Jozefvrienden hun donatie overgemaakt op de Jozefvriendenrekening. 
Ook gedurende 2013-2014 zijn er weer twee Jozefvriendencouranten uitgekomen. In het voorjaar 
2014 hebben we een poging ondernomen een Jozefvriendenactiviteit te organiseren, deze is 
vanwege te weinig animo gecanceld.  
Verder hebben we een aantal adverteerders die in de schoolgids adverteren. 
 
7.8. Wijk 
Onze relatie met de wijk, voornamelijk de omwonende, kunnen we redelijk noemen. 
Verkeersproblemen in de wijk (= verkeersgedrag van halende en brengende ouders) komen nog 
wel regelmatig op school terecht. We blijven in gesprek met omwonenden maar zijn ons ervan 
bewust dat we dergelijke problemen moeilijk zelf kunnen oplossen.  
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HOOFDSTUK 8   PROFILERING EN PROMOTIE 
 

In het schooljaar 2013-2014 hebben we weer een aantal keer de pers gehaald. Gelukkig wel op 
een positieve manier.  Bijvoorbeeld vanwege de start van Amerigo in de school, actie 
schoenmaatjes en de groen schoolpleinen.  
 
De Jozefschool deed ook weer mee aan “Actie Schoenmaatjes” (voorheen operatie 
Schoenendoos). Dit jaar werden er 321 dozen ingeleverd.  
 
De leerlingen van de groepen 8 deden weer 
mee met de kinderpostzegelactie.  
 
Rond Pasen hebben we met de kinderen 
meegedaan met een inzamelactie voor de 
voedselbank. 
 
Verder hebben diverse groepen diverse 
keren hun gezicht buiten de school laten 
zien met excursies, uitstapjes, het jaarlijkse 
schoolreisje en ga zo maar door.  
 
Ook deden er weer groepjes kinderen en 
ouders, op eigen initiatief, mee aan de 
Nootdorpse avond4daagse. Een activiteit 
waarover een besluit is genomen hier 
volgend jaar (2014-2015) als school aan mee te gaan doen, hetgeen dan door de ouderraad 
georganiseerd gaat worden.  
 
Bij al die activiteiten buiten school hebben de school-polo’s hun diensten weer bewezen. Kinderen 
zijn herkenbaar en je laat zien van welke school je komt. Zo ook bij o.a. het schoolvoetbaltoernooi 
waaraan ook dit jaar weer veel jongens en meisjesteams meededen. Daarnaast is er dit jaar aan 
meer toernooien meegedaan. Tafeltennis, korfbal maar ook konden twee teams naar de 
techniekwedstrijden bij de TU in Delft.   
 
 
 
 
 
HOOFDSTUK 9.   ZELFEVALUATIE / BEREIKTE DOELEN 
 
Zie punt 4.5 
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HOOFDSTUK 10.   CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 
 
Schooljaar 2013-2014 was in veel opzichten een goed maar zeker ook een enerverend jaar 
geweest voor de school.  
 
We hebben het jaar 2013-2014 met 30 groepen gedraaid. Dit was een jaar zonder bouwperikelen, 
interne verhuizingen e.d. Dat gaf een bepaalde rust en de tijd ons te richten op onderwijskundige 
zaken.  
 
De groei heeft doorgezet zoals verwacht. In de tweede helft van het schooljaar zijn daarom 
voorbereidingen gestart voor de te starten 7d groep. Aanmeldingen van nieuwe kleuters loopt 
goed. Wel is er af en toe een leeftijdsjaar waar we een stop op moeten zetten omdat we anders te 
vol zitten.  
 
Schooljaar 2013-2014 is ook het jaar van het werken met groepsplannen en opbrengstgericht 
werken. Het team heeft dit jaar weer een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt, niet alleen de 
leerkrachten maar ook de zorgcommissie en het MT, vaak onder begeleiding van medewerkers 
van de OA. Er is op diverse gebieden nieuw beleid ontwikkeld.  
 
We zijn nog steeds zoekende naar goede passende antwoorden op de toenemende werkdruk. 
Leerkrachten klagen steeds sneller dat de grenzen bereikt zijn. Een trend van deze tijd? We 
denken het niet. Er komt wel degelijk steeds meer druk op de groepsleerkrachten te liggen. Niet 
voor niets zijn we binnen het MT gestart met het maken van een goede jaarplanning en 
vergaderplanning. Dit om bijvoorbeeld gefundeerd te kunnen zeggen dat nieuwe zaken even 
moeten wachten omdat de planning vol zit. Het moet behapbaar blijven. Eerst het een goed doen 
voordat je met iets anders aan de slag gaat. Dit werkt goed en maakt inzichtelijk wat kan en niet 
meer kan. We zetten deze werkwijze voort.  
 
Verder zijn de feesten en projecten prima verlopen. Voorbereidingen liepen goed, we mochten 
weer rekenen op veel ouderhulp en alles is zonder vervelende incidenten verlopen.  
 
 
 
Mark Scheele en Marcel Prins, 
directie Sint Jozef basisschool Nootdorp.   
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HOOFDSTUK 11. GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
 
MR   Medezeggenschapsraad 
 
SSKOZO Stichting Samenwerkingsverband Katholiek Onderwijs Zoetermeer en Omstreken 
 
VMBO   Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs 
 
HAVO   Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 
 
SBO   Speciaal Basis Onderwijs 
 
VSO   Voortgezet Speciaal Onderwijs 
 
VWO   Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs 
 
BAO   Basisonderwijs 
 
SBO   Speciaal Basisonderwijs 
 
IB   Intern Begeleider 
 
ICT   Informatie Communicatie Technologie 
 
RT   Remedial Teaching 
 
OOP   Onderwijs Ondersteunend Personeel 
 
POP   Persoonlijk Ontwikkelings Plan 
 
EHBO   Eerste Hulp Bij Ongelukken 
 
BHV   Bedrijfs Hulp Verlening 
 
MRT   Motorische Remedial Teaching 
 
WSNS   Weer Samen Naar School 
 
SMW   Samenwerkingsverband  
 
LGF   Leerling Gebonden Financiering  
 
CvI   Commissie van Indicatiestelling 
 
ACTB   Adviescommissie Toelating en Begeleiding 
 
WMK-PO  Werken Met Kwaliteitskaarten – Primair Onderwijs  
 
CITO   Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling 
 
LVS   Leerling Volg Systeem 
 
OBD   Onderwijs Begeleidingsdienst 
 
OA   Onderwijs Advies 
 
SKS (Alles Kids) Stichting Kinderopvang Spijkenisse 
 
Lln   Leerlingen 


