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Nieuwsbrief schoolontwikkelingen – December 2021
VOORWOORD
Beste ouder(s), verzorger(s),
Voor u ligt de nieuwsbrief van Sint Jozef.
Veel van de communicatie vanuit school vindt natuurlijk plaats via het
Ouderportaal. Ook vindt u hier de foto’s terug van activiteiten op school.
We zullen als Sint Jozef per kwartaal een nieuwsbrief uit laten gaan, die meer
ingaat op onze schoolontwikkelingen. Zodat u als het ware een kijkje krijgt in ‘de
keuken’ van Sint Jozef.
We willen u hierin als ouders meenemen in belangrijke zaken die betrekking
hebben op de ontwikkeling van onze school.

Na een mooi afscheid als directeur op Kindcentrum de Bukehof in Oudenbosch ben
ik per 1 oktober met veel plezier en trots gestart als
directeur van Sint Jozef.
Met plezier en trots ben ik hier gestart, omdat het ongelooflijk leuk is om met
kinderen, ouders en teamleden te werken. Kinderen kunnen je enorm verrassen met hun kijk op de wereld,
hun eerlijkheid en creatieve denken. Trots ben ik ook op het sterke team dat hier in Noordhoek staat die
samen hard werken aan goede resultaten en de brede ontwikkeling van kinderen en daarnaast ook een fijn en
gezellig schoolklimaat creëert waarin kinderen kunnen leren.
Een kind moet met plezier naar school gaan ben ik van mening. Dat plezier is te merken als je de school
binnenstapt, als je de kinderen ziet werken in de groepen en ze op het plein ziet spelen.
Ook veel ouders hebben een grote betrokkenheid bij het gebeuren op school. En ondanks de beperkingen die
corona met zich meebrengt, valt de hartelijkheid op in de gesprekken met ouders op Sint Jozef, die zich ook
terug spiegelen in de school waar ouders zich betrokken bij voelen en zo ook bij de ontwikkeling van hun zoon
of dochter op Sint Jozef.
Ik wil graag ook van deze gelegenheid gebruik maken om mijn collega Nicole Roeken te bedanken voor de
aansturing van het onderwijs op Sint Jozef. Vanuit de basis die gelegd is door de voorgaande directeuren, gaan
we samen verder!
En uiteraard, er zal ook weleens iets mis gaan. Kom er gerust mee, samen zijn we, weliswaar met andere
verantwoordelijkheden, Sint Jozef.
Dus als het goed gaat, vertel het anderen (al is het ook best leuk om te horen dat je de goede dingen doet), en
als het niet goed gaat, vertel het ons. Want samen werken we aan de toekomst van uw kinderen.
Over het algemeen ben ik aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Bij vragen of problemen staan we
graag voor u klaar om samen naar een oplossing te zoeken.
En tot slot..
Er hebben in de afgelopen weken ontzettend leuke activiteiten plaatsgevonden op Sint Jozef en ik ben ervan
overtuigd dat ook in de toekomst er veel momenten zullen komen waaraan we met plezier gaan terug denken.
Ook met de aankomende scholensluiting komende week op komst, hopen we van harte dat het bij die ene week
voor kerst gaat blijven en dat we u en de kinderen weer op 10 januari kunnen ontvangen. Wij beseffen als
team heel goed dat het late besluit van het kabinet deze week voor u als ouders niet makkelijk is: het zorgt in
veel gevallen voor een hoop geregel, stress en snel moeten schakelen. Dank voor uw begrip daarbij.
We gaan langzaamaan nu afscheid nemen van 2021, en ik hoop dat u ondanks de scholensluiting er met de
kinderen fijne weken van kan maken met uw gezin.
Samen met ouders en kinderen van Sint Jozef gaan wij ervoor om er een mooi 2022 van te maken!
Met vriendelijke groet,
Karin Goverde
Directeur Sint Jozef
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TERUGBLIK EN VOORUITBLIK OP EERSTE PERIODE SINT JOZEF

Ik wil graag met u even van de gelegenheid gebruik maken om terug te blikken op de eerste weken en vooruit
te blikken naar 2022.
Allereerst wat fijn dat ik in oktober al tijdens de inloopmiddag met een aantal ouders kennis heb mogen
maken, en op de eerste koffieochtend. Helaas bleek ook dit najaar weer, dat de corona richtlijnen werden
aangescherpt waardoor ouders niet meer in de school mogen komen momenteel, uitzonderingen daar gelaten
waar noodzakelijk.
Ik zie dat we met zijn allen de schouders eronder zetten op Sint Jozef. Ik hoop dan ook dat we het persoonlijk
contact weer extra aandacht kunnen geven als de huidige richtlijnen weer uiteindelijk afgebouwd zullen
worden, want dat persoonlijk contact met u als ouders mis ik nu en is dat persoonlijke contact meer op afstand
dan vroeger ooit gebruikelijk was.
Ik kijk terug op een geweldige ontvangst op Sint Jozef. Een hartelijk welkom door zowel de kinderen, de
ouders als alle medewerkers van Sint Jozef! Ik hoop van harte dat vooral ook alle ’Sint Jozef kinderen zich als
een ‘vis in het water’ voelen op Sint Jozef. Want met plezier naar school gaan is zo ontzettend belangrijk om
te komen tot leren. Samen met u als ouders werken we graag aan het mooiste wat er is: de ontwikkeling van
uw kinderen!
Gestart met kennismaken natuurlijk in alle groepen. En heb meteen verteld aan de kinderen dat ik het al
gehoord had van juf Nicole, Sint Jozef is de leukste school!
Zowel met team, Ouderraad, Medezeggenschapsraad en Kwaliteitsforum is in die eerste weken gesproken over
Sint Jozef. Wat gaat goed? Wat kunnen we verder versterken? Wat kan beter? Waar liggen aandachtspunten?
Om zo een breed beeld te krijgen van Sint Jozef.
Hieruit kwam onder andere naar voren bijvoorbeeld dat de stap nog regelmatig ‘groot’ is van de kleinschalige
basisschool in Noordhoek naar het grote middelbare onderwijs buiten Noordhoek. De punten die uit alle
gesprekken komen nemen we dan ook zeker mee.
Vanuit mijn rol als directeur vind ik de betrokkenheid van ouders en kinderen bij het onderwijs, zeker in een
kleine kern als Noordhoek, belangrijk. Onderzoek heeft ook aangetoond dat als ouders en school elkaar
versterken, dit alleen maar ten goede komt aan de ontwikkeling van het kind. Die wederzijdse betrokkenheid
is dus ontzettend belangrijk bij elkaar. Zo ook de betrokkenheid van kinderen bij de school. We zijn daarom
gestart met een leerlingenraad op Sint Jozef, met vertegenwoordigers uit elke groep van groep 5 t/m 8. Te
weten: Britt, Luuk, Gijs en Tim.
Zij zijn gekozen door hun groep om als vertegenwoordigers samen met mij, en meneer David, onze
onderwijsassistent, regelmatig te vergaderen, gemiddeld zo’n 5x per schooljaar over zaken op school. Samen
hebben de kinderen ook zo een eigen stem in de organisatie, maken ze spelenderwijs kennis met
democratische beginselen, leren ze overleggen met elkaar, inzicht te krijgen in mogelijkheden/
onmogelijkheden etc. Ik kijk er naar uit om met deze groep enthousiaste kinderen te overleggen!
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Het eerste overleg voor de leerlingenraad was meteen al een feit: op donderdag 9 december is de
leerlingenraad geïnstalleerd en hebben zij hun eerste overleg gehad met juf Karin.

De eerste leerlingenraad van Sint Jozef!
Juf Karin heeft de kinderen hierbij voorbereid op een belangrijk bezoek dat maandagochtend 13 december
plaatsvond: een schoolbezoek vanuit het bestuur van de Borgesiusstichting.
Dhr. Lex Polman, bestuurder van de Borgesiusstichting, en mevr. Debbie Mol, hoofd onderwijs en kwaliteit van
de Borgesiusstichting, brengen dan een bezoek aan Sint Jozef.
In het kader van “bestuursgericht toezicht”, brengt ons bestuur jaarlijks meerdere bezoeken aan alle scholen
binnen de stichting. Onderwerpen die dit bezoek op de planning staan zijn resultaten, overgang naar het
voortgezet onderwijs en sociale en maatschappelijke competenties.
Zowel de kwaliteiten als de leerpunten zullen onderwerp van gesprek zijn in het overleg met het
kwaliteitsforum van Sint Jozef.

Ook is er een vragenlijst uitgezet in oktober onder de “oud’- ouders van groep 8 leerlingen die na de
zomervakantie naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan. Zij weten als geen ander, na 8 jaar Sint Jozef
ervaring, hoe zij de school hebben ervaren.
Op een score van 1 tot 5, waarbij 1 onvoldoende is, 3 voldoende, 5 goed, scoort de school gemiddeld een 4.21.
Omgerekend dus zo’n 8.5 als cijfer! En daar mogen we als school erg trots op zijn!
Het team heeft hiervan een analyse gemaakt en de hoogst scorende items waren:
§
De leraren gingen respectvol met mijn kind om
§
Mijn kind heeft het in het algemeen naar zijn/haar zin gehad op school
§
De leraren vond ik in het algemeen aardig en vriendelijk
§
Mijn kind ging met plezier naar school
§
In het algemeen heb ik de sfeer op school als positief ervaren
§
Mijn kind voelde zich veilig op school
§
Mijn kind had voldoende vriendjes op school
Gemiddelde scores die onder de voldoende lagen kwamen uit deze vragenlijst niet naar voren.
Scores die wel lager waren, maar desondanks hoger dan voldoende waren:
§
Ik ben tevreden over de aandacht die de school schonk aan het omgaan met ICT
§
De school bereidde mij goed voor op het VO onderwijs
In de gesprekken hebben we ook gehoord dat corona een grote rol, begrijpelijk, speelde, want alles ging vorig
jaar online bij de voortgezet onderwijs scholen qua info dagen etc.
Deze punten nemen we wel als school mee, evenzo de gesprekken met team, MR, OR en Kwaliteitsforum in
onze schoolplanontwikkeling.
Het schoolplan is het belangrijkste document van de school voor de komende vier schooljaren (2022-2026),
voortvloeiend uit het koersplan van de Borgesiusstichting.
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Het koersplan van de Borgesiusstichting is nu bijna “af”, hierna kunnen de scholen in de periode januari –
zomer 2022 hun schoolplan vormgeven, om vervolgens jaarlijks hieruit een jaarplan te maken. Uiteraard nemen
wij hier ook op het vlak IKC-ontwikkeling het hele IKC team mee.
In schema hoe een en ander zich op volgt:

Koersplan
Borgesiusstichting

Schoolplan Sint Jozef

Jaarplan Sint Jozef

STUDIEDAG 6 DECEMBER
Dit schooljaar zijn er boxen aangeschaft van ‘Levelspel’ en ‘Levelwerk’. Levelwerk (voor groep 1-2 Levelspel)
biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten en zetten we in vanaf groep 1 t/m groep 8.
Vanaf heden zullen we met een aantal leerlingen, die aan de criteria voldoen, starten met Levelwerk. We
hebben hierdoor een passend leerstofaanbod voor deze leerlingen.
In Levelwerk zit een breed aanbod aan opdrachten en materialen op het gebied van taal, rekenen en allerlei.
In deze laatste categorie zitten opdrachten die te maken hebben met kunst en cultuur, creatief denken,
techniek en ook is er aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en leervaardigheden. Binnen het
levelwerk is er ook aandacht voor de executieve functies en metacognitieve vaardigheden met creatieve,
technische, sociale en kunstzinnige opdrachten.
Op de studiedag van 6 december heeft het team de implementatiebijeenkomst gehad en zij zijn erg
enthousiast om te starten met Levelspel/ Levelwerk in de groepen!
Uiteraard zijn we als team hierin ook in ontwikkeling, en gaan we zo op deze wijze starten met een beperkt
aantal leerlingen. Mocht dat voor uw zoon of dochter van toepassing zijn, dan brengt de leerkracht u hiervan
op de hoogte.
Deze leerlingen maken de opdrachten van Levelwerk naast hun gewone reken- of taalwerk (ze mogen bepaalde
opgaven van hun werk in de klas weglaten omdat zij deze stof al beheersen, dat heet compacten). De
leerlingen krijgen daarbij wekelijks een instructiemoment met de leerkracht. Er wordt dan besproken hoe het
de afgelopen week is gegaan met het maken van de opgegeven opdrachten en tegen welke problemen de
leerlingen aangelopen zijn en hoe ze die opgelost hebben. Kinderen wordt geleerd om samen te overleggen,
dingen op te zoeken en wanneer het niet lukt een probleem op te lossen dan pas de leerkracht te vragen. De
leerkracht bespreekt het werk met de kinderen voor de volgende keer.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD SINT JOZEF
In oktober 2021 hebben wij u geïnformeerd over de twee vacatures die Sint Jozef had voor de oudergeleding
van de MR. Inmiddels heeft Bettine Hazen, moeder van Cas en Jort zich aangemeld voor de MR. Zij stelt zich op
de volgende bladzijde in deze nieuwsbrief graag aan u voor.
De MR is nog steeds daarbij op zoek naar nog een gemotiveerde ouder met een constructieve en open houding
die zich beschikbaar wilt stellen voor de vacature oudergeleding MR.
Wat is een MR?
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Iedere basisschool heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en
het team. De MR hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur te ontvangen zodat het
op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat. De MR heeft
instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. En op bepaalde andere
zaken adviesrecht, soms ook per geleding (ouders/personeel) wisselend of het instemming of advies betreft.
Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen zijn vastgelegd in de wet WMS.
De MR is daarmee dus iets anders dan de oudervereniging, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren
van allerhande activiteiten op de school.
Vergaderingen
De MR vergadert circa 5x per schooljaar. Vergaderingen van de MR zijn openbaar en ook de notulen zijn op te
vragen. Openheid is belangrijk, de MR komt ten slotte op voor de belangen van uw kinderen en onze leerlingen.
Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Stuurt u dan uiterlijk vrijdag 24 december een e-mail naar sintjozef@borgesius.net
Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen, of eerst een
vergadering bijwonen? Neem dan contact op met een van de huidige MR leden.
Voorstellen Bettine
Begin dit schooljaar heb ik mij opgegeven als lid voor de MR van de
Jozefschool. Graag stel ik mijzelf aan u voor. Mijn naam is Bettine Hazen, 35
jaar en woon samen met man en 2 zoons in Noordhoek. Jort zit momenteel in
groep 4 en Cas in groep 1. Zelf ben ik werkzaam als leerkracht op een
basisschool in Etten-Leur. Dit werk doe ik met veel plezier. Dit was ook de
reden om mij aan te melden als lid voor de MR hier op school in Noordhoek. Ik
hoop dat ik de kennis en ervaringen die ik heb vanuit mijn eigen werk kan
meenemen in mijn ondersteunende en adviserende rol als MR-lid. Als er
belangrijke zaken zijn die u bespreekbaar wilt maken via de MR, schroom dan
niet om mij aan te spreken op het schoolplein of mij te mailen op het volgende
mailadres: mrsintjozef@borgesius.net
Dit alles om er samen voor te zorgen dat alle kinderen uit Noordhoek een fijne
tijd op deze school zullen hebben!

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN
Voor ouders
Soms maak je je als ouder zorgen om je kind en heb je misschien behoefte aan iemand die even met je
meedenkt. Bijvoorbeeld als je kind erg druk of opstandig is, er thuis veel ruzie is of als je je zorgen maakt om
je puber die veel aan het gamen is of somber is.
Bij het CJG denken we graag met je mee en zoeken we samen naar een oplossing die bij jullie (gezins)situatie
past. Kom gerust langs. Je kunt rechtstreeks met de betrokken CJGers van jullie school contact opnemen via
telefoon/app of mail.
Natuurlijk mag de vraag ook via de juf of meester gesteld worden als u dat prettig vindt.
De ervaring leert dat mensen na een eerste gesprek al wat meer ruimte ervaren en weer wat stappen kunnen
zetten.
Kijkt u ook eens op de website van het CJG Moerdijk : Wat biedt het CJG? | CJG Moerdijk
Wellicht is de website van de GGD in deze Corona tijd ook helpend voor u: GGD West-Brabant
Ook gedurende de corona-tijd kunt u contact met ons opnemen, we kijken dan per situatie hoe we toch op een
prettige manier met elkaar in gesprek kunnen.
Daarnaast heeft het CJG een inloop spreekuur op school. De data voor deze inloopmomenten vinden jullie op
de kalender van de school. Tijdens dit moment kunt u terecht met al uw vragen over de opvoeding of
ontwikkeling van uw zoon of dochter. We kijken dan samen waar u mee geholpen zou kunnen zijn. Dat kan zijn
in de vorm van tips, advies of eventueel andere vormen van hulp.
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Toos de Moor
Jeugdverpleegkundige CJG/GGD
06-15041637
t.moor@ggdwestbrabant.nl

Femke Stander
Jeugdprofessional CJG
06 – 24 96 12 49
femke.stander@moerdijk.nl

TOT SLOT
De dagen voor Kerstmis zijn donker en koud
Maar als je naar buiten gaat merk je dat niet
Omdat je haast overal lichtjes ziet
In vrolijke kleuren, zilver en goud
Een lantaarntje dat in de vensterbank staat
Een lamp met wat linten en groen
Een ster voor het raam die je aan kunt doen
Het is niet zo donker en koud meer op straat
Als je langs al die lichtjes gaat

Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met plezier heeft gelezen. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan
kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht.
Via deze weg, wens ik u ook alvast hele fijne feestdagen toe voor u en uw gezin. Hopelijk zien we u en uw
kinderen weer snel in het nieuwe jaar!
Met vriendelijke groet,
Team IKC Sint Jozef

Samen staan we dagelijks klaar voor de ontwikkeling van uw kind(-eren).
Samen zijn we één team voor opvang én onderwijs!
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