Bewaar Jozefflitsss
Schooljaar 2021-2022
Nieuwsbrief Jozefschool Aalsmeer

Uit de bovenkamer.

website: www.jozefschool.net
e-mail school: info@jozefschool.net
kopij: info@jozefschool.net

Ons team.
Wij zijn erg trots op ons team en wij hebben veel vertrouwen in een leerzaam schooljaar.
Gedurende het schooljaar kan het gebeuren dat collega’s ziek worden en/of uitvallen. Wij proberen dit dan
zo goed mogelijk op te lossen en u hierover te informeren. Verderop in deze Jozefflitsss vindt u een
overzicht van al onze medewerkers.
Nieuws over de Corona maatregelen.
De maatregelen vanuit het RIVM en de GGD worden steeds weer aangepast aan de actuele
omstandigheden. Wij zullen dit uiteraard in de gaten blijven houden. In de brief van woensdag 18 augustus
hebben wij u geïnformeerd over hoe wij momenteel omgaan met alle maatregelen en hoe het jaar gestart
gaat worden. Zodra er grote veranderingen zijn, communiceren wij dat via social schools.
De leerkrachten informeren u apart over de specifieke punten vanuit de jaarlaag. Omdat er nog geen grote
groepen welkom zijn in de school, is de algemene kennismakingsavond geannuleerd. De startgesprekken
vinden wel gewoon plaats op school.
Deskundigheidsbevordering team.
Ook in het nieuwe schooljaar zal het team zich weer met enthousiasme inzetten voor de individuele
professionalisering en voor de teamscholing.
Het team zal zich met name gaan scholen op het gebied van Effectieve Directe Instructie. Ook de
Kanjertraining (licentie B en C) komt aan bod en de kleuterbouw gaat aan de slag met “Met Sprongen
Vooruit”. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de thema’s die de afgelopen jaren aan bod zijn gekomen.
Op individueel niveau is er o.a. scholing op het gebied van management, (begrijpend) lezen, rekenen,
wetenschap & techniek en nog veel meer. Kortom, het team zit niet stil!
Studenten in de school.
De Jozefschool vindt het van belang om studenten (en dus mogelijk toekomstige collega’s) de mogelijkheid
te geven om praktijkervaring op te doen. U kunt op de Jozefschool studenten vinden van de volgende
opleidingen:
-

de Pabo (HBO/universiteit), in opleiding voor leerkracht Primair Onderwijs
de Schoolleidersopleiding voor het Primair Onderwijs
(Ortho)Pedagogiek, studenten in opleiding voor (ortho)pedagoog / pedagogisch medewerker
MBO-studenten in opleiding voor onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner
de opleiding ‘Zorg en Welzijn’
de ‘Academie voor Beeldende Vorming’
de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding)

Klusochtend.
Drie keer per schooljaar plannen wij een klusochtend in op zaterdag van 09:00-12:00 uur. Handige ouders
zijn dan van harte welkom om ons te helpen met kleine klusjes in en rondom de school. U hoeft geen
volleerd timmerman, loodgieter of elektricien te zijn, voor de echte grote of ingewikkelde klussen huren wij
externe bedrijven in. De klusochtenden zijn op 09 oktober 2021, 29 januari 2022 en 21 mei 2022. Wij klussen
in een gezellige, opgewekte sfeer, waarbij humor zeker niet ontbreekt en er ook tussendoor een lekker
bakje koffie of thee gedronken wordt, met iets lekkers erbij. Lijkt het u leuk, dan kunt u zich t.z.t aanmelden
via info@jozefschool.net.
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Verlof aanvragen.
Leerlingen mogen niet zomaar van school wegblijven. Wanneer het nodig is, kunt u een verlofaanvraag
indienen. Hiervoor gebruiken wij “het groene formulier”. Omdat ouders niet zonder afspraak welkom zijn in
de school, kunt u het formulier ook per e-mail opvragen via info@jozefschool.net.
Kijk vooral ook eens op de site voor meer info over het team, over onze activiteiten en overige belangrijke
informatie (bijvoorbeeld de jaarplanning).
Wij hopen dat u heeft genoten van een heerlijke, ontspannen en zonnige zomervakantie.
Met vriendelijke groet
Directie Jozefschool

Het team.
Directie:

Antoine Zwagerman (directeur)

Jacqy Metselaar (adjunct directeur)
René Veerman (adjunct directeur)

Groesleerkrachten:
Amber Buchner

Andrea Kaslander

Antoinette Janmaat

Astrid Rodenburg

Atty Zevenhoven

Bo Bakker

Claudia van der Kroon

Conny Stokman

Dagmar Achterberg

Dana Dollee

Debby de Waal

Debora Verkerk

Dion Kets

Dominique van Erdelen

Eric Spreeuw

Eva de Bruin

Inge Bal

Ingrid Egthuijsen

Jill Bakmeijer

Judith Verbeek

Karin Penne

Kim Bunschoten

Liesbeth Zeldenthuis

Lilach Rotteveel

Linda Groenewoud

Lisette Nielsen

Lonneke van de Broek

Maarten van Kessel

Maartje Osterkamp

Marian Leslie-Miller

Marije Swart

Mariette Rijneveld

Mariska Currie

Marja van Vliet

Marjolein Schaaij

Monique Kinkel

Nina Bosse

Sanne van der Spek

Tim Hogenboom

Wendy Bos
Zorgteam:
Liesbeth Zeldenthuis (intern begeleider)
Mariska Currie (intern begeleider)

Mariette Rijneveld (intern begeleider)
Leonore Melkert (orthopedagoge)

Onderwijs Ondersteunend Personeel:
Atty Zevenhoven

Marjolein v.d. Plasse

Sandra Lissenburg

Jeroen de Bok (ICT)

Corrie Schijf (secretaresse)

Chris Schults (conciërge)

Jacqueline Renne
Vakleerkrachten:
Spaans
Catechese
Gymnastiek
Beeldende vorming
Muziek

Elly Melkert / Marjolein v.d. Plasse
Maarten van Kessel en Marian Leslie- Miller
Simone Commandeur (ma,wo,do en vrij)
Tim Hogenboom (dinsdag)
Femke van Os
Trix van Renselaar

2

Extern:
Logopedie
Fysiotherapie

Carien Deutman van O&A
Marian Slangen van Paca (fysiotherapie)

Raad van Toezicht SKOA:
Mathijs van Gaalen (voorzitter)

Willem Slotboom (secretaris)

Medezeggenschapsraad:
Rien van Beemen (voorzitter)

Ruben Moes

Rolf Bosch

Joyce Curiere

Namens het team: Kim Bunschoten, Lisette Nielsen, Tim Hogenboom en Liesbeth Zeldenthuis

Ouderraad
Ellen Neelissen (voorzitter)

Bas Maarse (penningmeester)

Ester Kamps (secretaris)

Anneke Levarht

Renee Verduijn

Bettine Clemens

Marije Peters

Repko de Looze

Bianca de Groote

Marjolein Verboom

Silvia Koolbergen

Cartana Godschalk

Marleen Korevaar

Stephanie Smits

Jolanda Moolhuijsen

Patricia Stevens

Tarita Bax

Namens het team: Maartje Osterkamp en Nina Bosse

Vakantierooster 2021-2022.
Herfstvakantie

18 t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie

24 december t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

21 t/m 25 februari 2022

Goede vrijdag / Pasen

15 t/m 18 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart

26 en 27 mei 2022

Pinksteren

6 juni 2022

Zomervakantie

18 juli t/m 26 augustus 2022

Studiedagen

1 oktober 2021, 25 oktober 2021,
18 februari 2022, 14 april 2022,
7 juni 2022
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Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Aalsmeer.
Dit is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar die om financiële redenen geen lid
kunnen worden van een sportvereniging, toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of
andere instelling voor actieve kunstbeoefening.
Voor meer informatie kan er contact opgenomen met één van onderstaande instanties:
Jeugdsportfonds consulent.aalsmeer@jeugdsportfonds.nl
Jeugdcultuurfonds consulent.aalsmeer@jeugdcultuurfonds.nl
Jozefschool mariska@jozefschool.net

Ouderbijdragen.
Een aantal schoolactiviteiten (bijv. Sinterklaas, Kerst, Carnaval, schoolreisje, etc.) wordt betaald uit de
(niet wettelijk verplichte) ouderbijdrage. Deze bijdrage is voor het schooljaar 2021-2022 gesteld op € 5,00
per leerling per maand, hetgeen neerkomt op € 50,00 per schooljaar. Over de maanden juli en augustus
wordt geen bijdrage berekend. Naast deze ouderbijdrage kunt u altijd een gift storten ten behoeve van de
school op ING bankrekening NL20INGB0001018160 De ouderbijdrage wordt aan het begin van het
schooljaar geïnd door de penningmeester van de ouderraad. U ontvangt hiervoor via Social Schools een
brief.
De penningmeester int gelijktijdig de bijdrage voor:
* de werkweek in groep 7, totaalkosten € 200,00 te betalen in 5 termijnen in groep 3 t/m 7
Er is gespreide betaling tijdens het schooljaar mogelijk. U kunt hierover contact opnemen met de directeur
Antoine Zwagerman of de penningmeester van de ouderraad.

Overblijfbijdragen.
Wij berekenen voor het overblijven een tegemoetkoming in de kosten van € 0,50 per kind per dag.
Per schooljaar komt dit neer op een bedrag van € 100,00 per kind. Met deze ouderbijdrage deelt u in de
kosten van o.a. : professionele overblijfkrachten, educatieve leskisten, sport- en spelmaterialen,
administratie, scholing van professionele overblijfkrachten ( Kanjertraining, BHV) hygiënische- en
schoonmaakkosten. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt automatisch afgeschreven door gebruik te maken
van een machtiging.
Voor ouders die de financiële bijdrage voor hun kind(eren) niet kunnen betalen is er een mogelijkheid tot
een vergoeding van de Gemeente Aalsmeer. U kunt zich dan wenden tot het Sociaal Loket van de gemeente
Aalsmeer. Telefoon: 0297-387575 ( Vragen naar Sociaal Loket)

Gymtijden
groep 3a en 3 b
groep 3 c
groepen 4
groepen 5
groepen 6
groepen 7
groepen 8

donderdag
maandag
maandag en donderdag
maandag en donderdag
dinsdag en vrijdag
dinsdag en vrijdag
dinsdag en vrijdag

Kleutergym is dagelijks (binnen of buiten), op woensdag onder leiding van de vakleerkracht.
Gymkleding:
* normale schone gymschoenen (géén zwarte of gladde zolen)
* T-Shirt met korte broek of gympak (géén blote buik, rokje, shirtje met glitters of wijde skatebroek)
* Geen sieraden (ringen, armbandjes, hangende oorbellen)
* Vanaf groep 5 wordt er na de gymles gedoucht
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Jozeftheater en kerkvieringen.
Jozeftheater:
W
08.45-09.30
1/2 A
1/2 E
4A
6A
8A

X
09.45-10.30
1/2 B
3A
4B
5A
7A

Y
08.45-09.30
1/2 C
3B
4C
6B
8B

Z
09.45-10.30
1/2 D
3C
5B
7B

116

117

115

96

Samenstellingen van de groepen W, X, Y, Z, zie hierboven in het schema.
Dinsdag 23 november:
Woensdag 24 november:

groep W van 8:45 tot 9:30 en groep X van 9:45 tot 10:30 uur.
groep Y van 8:45 tot 9:30 en groep Z van 9:45 tot 10:30 uur.

Vrijdag 10 juni: alle groepen 1 dag

groep Y van 8:45 tot 9:30 en groep Z van 9:45 tot 10:30 uur (onder voorbehoud)
groep W van 8:45 tot 9:30 en groep X van 9:45 tot 10:30 uur (onder voorbehoud)

Kerkvieringen:
Groep W en X in de eerste viering. ( 1/2 A, 1/2 B, 1/2 E, 3 A, 4 A, 4 B, 5 A, 6 A, 7 A, 8 A)
Groep Y en Z in de tweede viering. (1/2 C, 1/2 D, 3 B, 3 C, 4 C, 5 B, 6 B, 7 B, 8 B)
Ouders zijn welkom, camera’s en mobieltjes niet.

“Kiss and ride”.
De Kiss and Ride methode houdt in dat u zelf niet uitstapt, uw kind loopt zelf naar school en u rijdt gelijk
weg. Uw kind loopt dus het laatste stukje zelfstandig naar school. Natuurlijk is dit wel afhankelijk van de
leeftijd en zelfstandigheid van uw kind. U houdt daarbij rekening met de geldende verkeersregels. Kiss and
Ride mag uiteraard alleen op plekken waar auto’s mogen stilstaan. De Boa’s zullen dus over mogen gaan
tot bekeuren als u daar staat waar stilstaan is verboden, zoals binnen 3 meter van het zebrapad, gedeeltelijk
op de stoep, in een bocht of daar waar een verbodsbord voor stilstaan geldt. (Het ronde bord met een rood
kruis) Dit heeft natuurlijk te maken met de veiligheid voor alle andere weggebruikers. Kiss and Ride is
rondom onze school dus alleen mogelijk op de plekken waar auto’s mogen stilstaan of parkeren. We hebben
hier geen vaste plek voor.
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Huisregels.
Ziek kind:
Wanneer uw kind ziek is, dient u dit vóór 8:20 uur telefonisch door te geven.
Afspraken met tandarts of huisarts
Dienen bij voorkeur gemaakt te worden buiten de schooltijden. Indien een afspraak binnen schooltijd valt,
kunt u dit zelf doorgeven/mailen aan de leerkracht van uw kind.
Klassenbeurten:
Vanaf groep 3 zullen de kinderen bij toerbeurt na school ca. 10 min. helpen de klas op te ruimen. De
kinderen leren hierdoor verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk- en speelomgeving. Opruimen
bestaat onder andere uit bord uitvegen, klas vegen, planten water geven en ramen sluiten.
Vulpen/Liniaal/ Vragenblokje:
Deze worden eenmalig door school verstrekt. Bij verlies of stukgaan dient u zelf voor vervanging te zorgen.
Eten en drinken
De kinderen kunnen de hele dag water drinken in de klas uit een eigen bidon. Er zijn wel vaste tijden in de
klas om de bidons te vullen. In de pauze en tijdens het overblijven kunnen de kinderen iets eten en drinken.
Wij streven naar een gezonde school en leefomgeving.
Dat betekent: géén cake, snoep, chocolade of frisdrank.
wél water, fruit en groente.
Wij zien graag bekers, bidons en trommels voorzien van naam.
Eenmalige verpakkingen gaan mee terug naar huis. Alle dagen van de week wordt er FRUIT gegeten.
Rugtas:
Voor alle kinderen is een ruime rugtas onontbeerlijk. Niet alleen voor het vervoeren van eten en drinken,
maar ook voor het meenemen van knutselwerkjes en huiswerk.
Mobiele telefoons:
Het gebruik van een mobiele telefoon is zowel in de klas als op het schoolplein verboden. In de klas staat
een verzamelbak waarin de mobieltjes 's ochtends worden ingeleverd; uiteraard op eigen verantwoording.
Gevonden voorwerpen:
Deze worden verzameld in de daarvoor bestemde opbergzakken in de hal in het hoofdgebouw en in de hal
van de Dolfijn. Een paar keer per jaar wordt dit uitgestald. Aan het eind van het schooljaar ruimen wij de
achtergebleven spullen op.
Gedragsprotocol:
Ons gedragsprotocol is gebaseerd op de Kanjertraining. Het volledige document kunt u vinden op onze
website: www.jozefschool.net
Spreekuren directie:
Zodra de coronaregels het weer toelaten zullen hier nieuwe dagen/tijden voor worden ingepland.
Schooltijden:
5 dagen in de week van 8:30 uur tot 14:00 uur.
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Toetskalender.
De CITO-toetsen waar wij gebruik van maken, zijn:
AVI 2018 (indien nodig)

groep 3 tot en met 7 (januari en juni)
groep 8 (januari)

Begrijpend lezen 3.0

groep 4 tot en met 7 (januari en juni)
groep 8 (januari)

Begrijpend luisteren

groep 6 en 7 (januari)

DMT 2018

groep 3 tot en met 7 (januari en juni)
groep 8 (januari)

Rekenen-Wiskunde 3.0

groep 3 tot en met 7 (januari en juni)
groep 8 (januari)

Spelling 3.0

groep 3 tot en met 7 (januari en juni)
groep 8 (januari)

Spelling werkwoorden 3.0

groep 7 (januari en juni)
groep 8 (januari)

IEP-Eindtoets

groep 8 (april)

Adviezen Voortgezet Onderwijs.
In de afgelopen schooljaren zijn de volgende VO-adviezen gegeven:
vwo

havo/vwo

havo

havo/v-t

vmbo /
vmbo-t

vmbo
B tm K

2017 / 2018

19,3%

10,5%

15,8%

14,0%

29,8%

10,5%

2018 / 2019

20,0%

16,7%

20,0%

10,0%

18,4%

13,3%

1,7%

2019 / 2020

15,0%

15,0%

13,3%

16,7%

31%

8,3%

1,7%

2020 / 2021

14.8%

24%

9,25%

9.25%

33%

7,9%

1,8

PraktO

Gebruikte afkortingen:
• VWO
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
• HAVO
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
• VMBO
Voorbereidend Middelbaar Beroeps onderwijs
• VMBO-TL Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Theoretische Leerweg
• VMBO-K/T Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Kader /Theoretische Beroepsgerichte
Leerweg
• PraktO
Praktijkonderwijs
De kolom “jaar”, geeft het jaar aan, waarin de leerlingen van groep 8 uitstromen.
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Klachtenregeling.
Contactpersoon.
Als er een probleem is, probeer dit dan in eerste instantie met de desbetreffende leerkracht of directielid
op te lossen. Als de gesprekken met betrokken leerkracht en de directie geen oplossing hebben gebracht,
kunt u zich met uw klacht wenden tot één van de onafhankelijke contactpersonen. Door het bestuur van de
school is Judith Verbeek, teamlid, (06-15582703) aangesteld om er zorg voor te dragen dat de klacht op een
passende manier wordt afgehandeld.
Vertrouwenspersoon.
Als het nodig is, wordt een klacht doorverwezen naar de vertrouwenspersoon. Voor de Jozefschool is dit
mevrouw Nicole Kik, n.kik@onderwijsadvies.nl. Zij is vanuit 'OnderwijsAdvies' te bereiken onder het
telefoonnummer 06-30776751 en dhr Pieter de Wit p.dewit@onderwijsadvies.nl tel:0182-556499
Vertrouwensinspecteur.
Er bestaat ook de mogelijkheid om contact op te nemen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs.
Het meldpunt is te bereiken onder telefoonnummer 0900-1113111.
Landelijke klachtencommissie.
Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs kunt u terecht bij de
Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Koninginnengracht 19, 2514AB Den Haag,
telefoonnummer: 070-3861697, website: www.gcbo.nl, e-mail: info@gcbo.nl. Postadres: postbus 82324, 2508
EH Den Haag.
Het Veilig Thuis (voorheen: Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
Deze organisatie is er voor iedereen die met zorgen en vragen over kindermishandeling te maken heeft.
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling/Huiselijk geweld
Contactpersoon binnen de school is Sandra Lissenburg. Via Sandra kunt u vragen stellen over en aan
Het Veilig Thuis.
Mocht u rechtstreeks contact op willen nemen, kan dat via 0800-2000. Zie ook
http://www.vooreenveiligthuis.nl.
Schoolverpleegkundige.
Mireille Caarls is de schoolverpleegkundige. Zij is werkzaam bij de GGD. Telefoon: 020-555964 (planbureau)
mcaarls@ggd.amsterdam.nl
Samenwerkingsverband.
Wij maken deel uit van het samenwerkingsverband Amstel Ronde. Bouwerij 102, 1185 XX Amstelveen,
telefoonnummer: 020-6401917, website: www.amstelronde.nl, e-mail: info@amstelronde.nl. Postadres:
Postbus 8079, 1180 LB Amstelveen.
Protocol zittenblijven.
Uitgebreide informatie over ons ‘protocol zittenblijven’ vindt u op onze website. Wij hechten hierbij belang
aan onze eigen ervaringen, de berichtgeving van de Inspectie van Onderwijs en nieuwe inzichten vanuit
wetenschappelijk onderzoek.
Leerplichtambtenaar.
Wij werken samen met mw. Felicia van Binsbergen, 020-5404484, f.van.binsbergen@amstelveen.nl. Zij is
leerplichtambtenaar voor alle Primair Onderwijsscholen in Aalsmeer en enkele Voortgezet
Onderwijsscholen in de regio. Op de website www.rijksoverheid.nl vindt u informatie over de leerplichtwet
en over de taken en verantwoordelijkheden van de leerplichtambtenaar.
Jeugdhulpverlener (ouder-kind coach).
Nathalie Groot, 020-4547195, n.groot@amstelveen.nl.
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eerste verdieping
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