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Beste ouder/verzorger of belangstellende,         

Welkom op de St. Jozefschool!   De St. Jozefschool is een katholieke school waar kinderen, ouders en 
medewerkers gezien worden! Wij werken vanuit onze kernwaarden Zíen, Vieren, Ontwikkelen. Zíen; elk 
mens is uniek en draagt iets bij. We vinden het belangrijk om samen elkaar te versterken in wie we zijn 
en door samen te werken te leren. Vieren; het leven is een feestje! Naast de vele feesten zijn er zoveel 
momenten om bij stil te staan en van te genieten. We vinden het belangrijk dat er elke dag weer 
opnieuw kansen zijn en dat je elke dag weer opnieuw mag beginnen. Ontwikkelen; bovenstaande 
kernwaarden zijn een voorwaarde om je veilig te voelen en jezelf te zijn. Wanneer hieraan voldaan 
wordt, komt men tot ontwikkeling.   

De Schoolgids is geschreven om u te informeren als ouder/verzorger van een leerling, of wellicht als 
toekomstige ouder van onze school. Deze gids kunt u terugvinden op onze website: www.jozef-heeg.nl. 
Praktische informatie over schooltijden, vakanties, adressen, activiteiten enz. worden voorafgaand aan 
het nieuwe schooljaar gedeeld in de vorm van een Informatiegids. En mocht u langs willen komen om 
eens kennis te maken met onze school, dan bent u van harte welkom!     

 

Met vriendelijke groet,    

Marjan Tjerkstra 

Directeur St. Jozefschool Heeg 

Voorwoord
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Contactgegevens

St. Jozefschool
De Jister 19
8621DR Heeg

 0515442531
 http://www.jozef-heeg.nl
 info@jozef-heeg.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur M. Tjerkstra info@jozef-heeg.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Bisschop Möller Stichting
Aantal scholen: 33
Aantal leerlingen: 6.117
 http://www.bisschopmollerstichting.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101.
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Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

56

2021-2022

Kenmerken van de school

Ontwikkelen

VierenZíen

Missie en visie

Wij zijn een school die het totale kind ziet. De optimale ontwikkeling met ruimte voor passie en 
autonomie willen we stimuleren. Het gevoel van saamhorigheid en vieren staat bij ons centraal. Op 
onze school proberen we een omgeving te creëren waarbij eenieder tot zijn recht komt en kan laten 
zien wie hij is en wat hij kan. Iedereen is de moeite waard en wordt bij ons uitgenodigd om te zijn wie hij 
is.   

Om missie en visie vorm te geven, richten wij ons als onderwijsgevende organisatie ons onderwijs 
dusdanig in dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk om vanuit een 
duidelijke en voorspelbare structuur te werken. Dit zorgt voor rust, duidelijkheid en veiligheid en zijn 
voor ons voorwaarden voor een goed schoolklimaat. We willen iedere leerling tegemoet komen op hun 
eigen niveau. Immers; iedere leerling heeft recht op een ongelijke behandeling om gelijke kansen te 
kunnen krijgen. Dit willen wij nastreven door onderwijs op maat te bieden, passend onderwijs. 
Daarnaast is vertrouwen een belangrijke pijler. Vertrouwen in elkaar is de basis voor bereidheid tot 
samenwerking. Daarbij willen we aansluiten bij een steeds veranderende maatschappij.   

Met veel plezier en vanuit ons menszijn geven wij als team hier invulling aan. Eigenlijk is onze manier 
van werken niet in woorden uit te drukken, maar des te meer voelbaar op onze school. Daarom nodigen 
we iedereen van harte uit om dit zelf te ervaren en een afspraak te maken om langs te komen!     

1.2 Missie en visie

Identiteit

Vitalisering katholieke identiteit De missie van de BMS is beschreven aan de hand van de Guiding 
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Principles. Ze geven de uitgangspunten van de stichting BMS weer. Ze staan hieronder beschreven en 
ze geven een beeld van onze school in relatie tot de stichting.                               

1. Mysterie van het leven                                                                                                                                                                    
 

2. Menselijke waardigheid 

3. Heel de mens 

4. Bonum Commune  

De Guiding Principles zijn uitgewerkt in de zeven stappen van Handelingsgericht Werken.

1. Het handelen van de medewerkers is doelgericht (vanuit idealen van de BMS). 

2. De onderwijsbehoefte van de leerlingen staat centraal (werkelijk zien van kinderen en collega’s). 

3. Alle medewerkers doen ertoe (taakvolwassenheid, eigenaarschap, professionaliteit). 

4. Het gaat in het werken om afstemming en wisselwerking tussen alle betrokkenen (leer- en 
werkprocessen op basis van wederkerigheid). 

5. Positieve aspecten zijn van groot belang (geloof, hoop en liefde staan centraal). 

6. De werkwijze is systematisch en transparant, in stappen van waarnemen, begrijpen, plannen en 
realiseren (PDCA). 

7. We werken constructief samen (leer- en werkprocessen vanuit relatie en verbinding).    

Onze school is een katholieke school.                  

Dit vormt de grondslag van onze school en de basis van waaruit wij leven en werken. Kinderen en 
ouders die een andere levensovertuiging hebben, zijn welkom bij ons. We zijn er voor iedereen, 
ongeacht zijn of haar achtergrond en we willen de kinderen leren respect op te brengen voor andere 
overtuigingen. Uit onze levensbeschouwing komen begrippen als waardering, helpen, stimuleren, 
geloven, vertrouwen, samenwerken, samen delen en liefde naar voren. We vinden deze zo belangrijk en 
waardevol, dat wij ze door willen geven aan de kinderen. Daarnaast vinden we het belangrijk om samen 
te kunnen vieren. Dit doen we gedurende een schooljaar op meerdere momenten.   Wij geven inhoud 
aan de identiteit van onze school door de samenwerking en de verbinding op te zoeken op velerlei 
gebied. Het in contact zijn met de katholieke St. Josephkerk door samen vieringen te organiseren, 
rondgangen, vertellingen aan de hand van de gebeurtenissen in het kerkelijk jaar. Het gezamenlijk 
organiseren van activiteiten met onze buurschool "It Wrâldfinster". De verbinding met het dorp gaan 
we aan door in contact te staan met het verzorgingstehuis, de sportverenigingen, de muziekvereniging 
en de middenstand.
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Wij werken vanuit onze visie en geven invulling aan ons onderwijs door Anders Organiseren.

Op grond van onze visie en onze kijk op onderwijs, maken we keuzes op welke wijze wij het 
onderwijs invulling geven met het oog op de behoeftes van onze kinderen.

Door het Anders Organiseren geven we een andere, meer hedendaagse invulling aan het onderwijs 
vanuit onze kernwaarden Zíen, Vieren, Ontwikkelen! 

Hierbij wordt gewerkt in kleine groepen. Wij bieden onderwijs waarbij kinderen de nodige 
zelfstandigheid krijgen en zelf het nodige in mogen brengen! De kinderen hebben meer invloed op hun 
eigen leerproces. Hierdoor ervaren ze meer plezier in het leerproces.

Wij nodigen u van harte uit om zelf een lijkje te komen nemen door te bellen naar 0515-442531 of te 
mailen naar info@jozef-heeg.nl .

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Nederlandse Taal
7 uur 7 uur 

Fries
30 min 30 min

Engels
30 min 30 min

Rekenen/Wiskunde
3 uur 3 uur 

Wereld Oriëntatie
4 u 30 min 4 u 30 min

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Gym/spel
5 u 45 min 5 u 45 min

Muziek
1 uur 1 uur 

Levensbeschouwing
30 min 30 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Taal
8 uur 8 uur 8 u 45 min 8 u 45 min 8 u 45 min 8 u 45 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
3 uur 3 uur 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Engelse taal
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 45 min

Fries
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Leerplein
• Werklokaal
• Stiltelokaal
• Kooklokaal

Extra faciliteiten

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. Het aanbod voor het jonge kind organiseren 
we zelf. 

In het dorp is een peuterspeelzaal met VVE genaamd 'It Pikepoltsje' en het kinderdagopvang/BSO 
'Yippee'.

Er is regelmatig contact.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

Stappen bij vervanging Wanneer er sprake is van ziekte of calamiteiten onder het personeel zullen de 
volgende stappen worden genomen om vervanging in te zetten:   

De directe collega (duo collega) wordt benaderd. 

Vervolgens wordt er gekeken naar mogelijkheden binnen het team en er wordt contact opgenomen 
met onze vaste invaller.

Mocht dit niet lukken, dan wordt er contact opgenomen met SLIM (bemiddelingsbureau) om iemand 
uit het BMS supportteam in te zetten.  Wanneer er kinderen naar huis worden gestuurd, wordt dit door 
de directie gemeld bij de BMS en bij de inspectie van Onderwijs.                                                                      

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

Welkom op de St. Jozefschool!   

De St. Jozefschool is een katholieke school waar kinderen, ouders en medewerkers gezien worden! 
Onze kernwaarden zijn Zíen, Vieren, Ontwikkelen. Zíen; elk mens is uniek en draagt iets bij. We vinden 
het belangrijk dat elk kind/mens gezien en gewaardeerd wordt in wie hij/zij is. We vinden het belangrijk 
om samen elkaar te versterken in wie we zijn en door samen te werken te leren. Vieren; het leven is een 
feestje! Naast de vele feesten zijn er zoveel momenten om bij stil te staan en van te genieten. We 
vinden het belangrijk dat er elke dag weer opnieuw kansen zijn en dat je elke dag weer opnieuw mag 
beginnen. Ontwikkelen; bovenstaande kernwaarden zijn een voorwaarde om je veilig te voelen en 
jezelf te zijn. Wanneer hieraan voldaan wordt, komt men tot ontwikkeling.    

We zijn een team welke bestaat uit 9 personeelsleden; 6 leerkrachten, 1 onderwijsondersteuner, 1 CPO 
(Coördinator Passend Onderwijs) en 1 directeur. Samen geven wij invulling aan Anders Organiseren: 
onderwijs waarbij kinderen een stem hebben in hun eigen ontwikkeling.
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2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

- Aanpassen document 'Zo geven wij les op de Jozefschool' (Regels & Afspraken)

- Het verder implementeren van de rekenmethode Wereld in Getallen V

- Opstellen van een document voor Digitale Geletterdheid

- Invulling geven aan een plan van aanpak ter ondersteuning en begeleiding van meerbegaafde 
kinderen.

- Verder implementeren van het Anders Organiseren

- Fusietraject: samenwerken naar één nieuwe school met een nieuwe naam in Heeg

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Om zicht te houden op de ontwikkeling binnen onze school, maken we gebruik van Schoolmonitor.

Hierdoor houden we overzicht en worden de punten regelmatig bekeken en aangevuld.

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel (SOP)? In het schoolondersteuningsprofiel omschrijven wij hoe 
we leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleiden. Ook welke middelen de school hiervoor 
ter beschikking heeft. Voorts komt het contact met de ouders hierover aan bod. Leerlingen met een 
extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een leer- gedrags- 
of ontwikkelingsstoornis, een lichamelijke- of verstandelijke beperking, of een chronische ziekte. 
Zorgbeleid In ons zorgbeleid hebben wij onder meer omschreven hoe we omgaan met de verschillende 
ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. Wij zijn van mening dat ieder kind recht heeft op een 
ongelijke behandeling om gelijke kansen te kunnen krijgen. Basisondersteuning Op onze school willen 
wij alle kinderen de kans geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen binnen hun eigen 
mogelijkheden. De meeste kinderen ontwikkelen zich zonder noemenswaardige problemen. Voor hen 
is het onderwijsaanbod binnen de basisondersteuning voldoende; dit betekent voor ons op school 
allereerst een veilige leeromgeving voor onze kinderen, waar kinderen zichzelf mogen zijn, 
nieuwsgierig mogen zijn en hun mogelijkheden durven onderzoeken. Het onderwijs stemmen we af op 
de onderwijsbehoeften van de kinderen, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen 
kinderen op het gebied van aanbod, tijd, instructie en verwerking. Soms gaat de ontwikkeling van een 
kind niet vanzelf en heeft het voor korte of wat langere tijd een steuntje in de rug nodig. Ook dit aanbod 
valt onder de basisondersteuning. Hieronder valt ook het aanbod voor dyslectische kinderen, meer- of 
hoogbegaafden, kinderen met lichte leerproblemen en kinderen met lichte internaliserende of 
externaliserende gedragsproblematiek. Waar nodig wordt hulp van interne of externe experts ingezet. 
Ons streven is het aanbod binnen de eigen groep te organiseren. Wij vinden het belangrijk dat kinderen 
zich zoveel mogelijk kunnen ontwikkelen in de eigen groep. Onderlinge acceptatie en samenwerkend 
leren is daarbij van grote meerwaarde. Extra ondersteuning Bij een aantal kinderen gaat de 
ontwikkeling niet zo vanzelfsprekend en is extra ondersteuning nodig. Onder extra ondersteuning 
vallen alle voorzieningen en maatregelen die wij treffen om deze kinderen te helpen zich prettig te 
voelen en zo goed mogelijk te profiteren van hetgeen onze school te bieden heeft. Hierbij is het 
belangrijk dat we voortdurend in gesprek blijven met ouders en leerling over wat wij van elk kind 
mogen verwachten. Voor leerlingen met specifieke ontwikkelingsproblematiek, zoals ADHD, ADD, en 
ASS, waarbij gedrag, werkhouding en taakgerichtheid extra ondersteuning behoeven, of voor 
leerlingen met beperkte cognitieve mogelijkheden bieden wij binnen onze mogelijkheden extra 
ondersteuning, zodat zij toch binnen onze school kunnen profiteren van het onderwijsaanbod, ook al 
halen zij in sommige gevallen de einddoelen van groep 8 niet. Ook leerlingen met een taalstoornis 
(TOS) of een fysieke beperking kunnen in veel gevallen bij ons op school een passend aanbod krijgen 
vanuit de extra ondersteuning. Het aanbod voor deze leerlingen wordt in overleg met externe 
deskundigen aangepast, waarbij we ernaar blijven streven dat ook deze leerlingen zich maximaal 
ontwikkelen binnen hun vermogen. We stellen voor leerlingen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte een ontwikkelings-perspectief plan (OPP) op, waarin wordt vastgelegd hoe wij 
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vanuit de onderwijsbehoefte van een kind aan tussendoelen kunnen werken. Het volledige 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is op te vragen bij de schooldirecteur mevr. M. Tjerkstra.

Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Rekenspecialist

• Coördinator Passend Onderwijs (CPO)

Onze CPO (Coördinator Passend Onderwijs) beschikt over de nodige vakkennis. 

Daarnaast heeft onze CPO de nodige kennis en ervaring op het gebied van rekenproblematiek, 
dyscalculie en ernstige leerproblemen.

Sociaal-emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Bijna alle teamleden zijn in het bezit van alle licenties voor de Kanjertraining of zijn op weg om 
deze te behalen.

• Coördinator Passend Onderwijs (CPO)

De Jozefschool is een Kanjerschool.

Daarom vinden we het belangrijk dat wij als team, over de nodige vakkennis beschikken.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Coördinator Passend Onderwijs (CPO)

Onze CPO beschikt over de nodige vakkennis op dit gebied.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het komende jaar gaan we toewerken naar 1 school in Heeg.

De twee scholen, It Wrâldfinster en de St. Jozefschool gaan toewerken naar een fusie van beide 
scholen waarbij de sterke punten van beide scholen bewaard zullen worden onder een nieuwe naam.
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Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Motorisch Remedial Teacher

De leerkracht van groep 7/8 is gespecialiseerd op het gebied van Motorische Remedial Teaching.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Wanneer dit nodig mocht zijn, dan zullen we de nodige kennis en vaardigheden ons eigen maken.

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

De St. Jozefschool is een Kanjerschool.

Wij maken gebruik van de Kanjertraining waarbij wij gebruik maken van het bijbehorende pestprotocol.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
KanVas.

Jaarlijks wordt twee keer per jaar KanVas (behorende bij de Kanjertraining) afgenomen in de groepen. 
Dit is een vragenlijst naar het welbevinden van de kinderen.

De leerlingen van groep 6 t/m 8 vullen hierbij zelf een vragenlijst in.

Deze vragenlijsten worden geanalyseerd en besproken, waarbij indien nodig, een Plan van Aanpak 
wordt opgesteld.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

vertrouwenspersoon Freya Zandstra freya.zandstra@gmail.com

vertrouwenspersoon Gazalli Klijn gazalli.brenninkmeijer@bms-onderwijs.nl

Het anti-pest beleid maakt onderdeel uit van de Kanjertraining.
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Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• SchoolAdviesCommissie (SAC)

Klachtenregeling

Klachtroute Ouders BMS Friesland

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Wanneer ouders komen om kennis te maken met onze school ontvangen ze een Jozefkalender, de 
Schoolgids en het informatieboekje.

Wanneer kinderen worden ingeschreven op 4 jarige leeftijd, komt er een leerkracht van de groep voor 
een huisbezoek. Zij geeft dan de nodige informatie aan de ouders en vertelt hoe er in groep 1/2/3 wordt 
gewerkt.

Ouders worden geïnformeerd middels het plaatsen van berichten op de Social Schools App.

Maandelijks wordt er het Jozefnieuws (Nieuwsbrief) gedeeld via Social Schools.

Drie keer per jaar worden ouders uitgenodigd voor een Kwartiergesprek.                                                                
                                     Het laatste gesprek is zo mogelijk facultatief.

Ouders zijn onmisbaar voor de school.

Wij zijn van mening dat wanneer er een dusdanig goede relatie is tussen school en gezin, dit ten goede 
komt van de ontwikkeling van de kinderen.

Daarom zijn de diverse contactmomenten tussen ouders en school van essentieel belang!

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00

Daarvan bekostigen we:

• JozefSurvival

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

Van de ouders wordt naast de vrijwillige ouderbijdrage een bedrag gevraagd voor de bekostiging van 
het Kleuterreisje (groep 1/2), het Schoolreisje (groep 3 t/m 8) en voor het Schoolkamp voor groep 8.

Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van 
deelname aan activiteiten.  

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

Bibliotheek

Aankleden van de school

Sinterklaas

Kerst

Schoolreisje

Jozefsurvival

Slotvond
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ouders/verzorgers kunnen hun kind ziek melden via Social Schools of door naar school te bellen vanaf 
8.00 uur.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Ouders/verzorgers kunnen verlof aanvragen via Social Schools of door verlofformulieren aan te vragen 
bij de directeur.

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Voordat een leerling kan worden aangemeld op de St. Jozefschool volgt er eerst een gesprek met de 
directeur.

Dit om na te gaan of onze school wel de juiste plek voor het kind is.

4.4 Toelatingsbeleid

4.5 BMS Richtlijnen Media gebruik

BMS Richtlijnen voor gebruik internet en sociale media
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5.1 Tussentijdse toetsen

De St. Jozefschool hanteert het CITO leerlingvolgsysteem. Hierbij worden er in januari/februari en in 
mei/juni toetsen afgenomen om te kijken of onze vorm van onderwijs het nodige resultaat oplevert. 
Aan de hand van de resultaten wordt ingezet op de nodige ondersteuning middels extra instructie of 
verrijking.

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 

5 Ontwikkeling en resultaten
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voldoende.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

St. Jozefschool
97,3%

96,0%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

St. Jozefschool
44,2%

61,1%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (50,6%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 6,7%

vmbo-k 6,7%

vmbo-(g)t 20,0%

havo 53,3%

vwo 13,3%

5.4 Sociale ontwikkeling
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Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Ontwikkelen

Vieren Zíen

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wij zijn een team die het totale kind Zíet!

Dit betekent dat wij het kind ondersteunen waar nodig wanneer wij ervaren wanneer het niet goed in 
zijn/haar vel zit. Wij zoeken naar mogelijkheden en acties om het welbevinden van het kind/ de 
kinderen te verbeteren.

De sociale opbrengsten zijn voor ons een leidraad om aan opvallende aandachtspunten te werken.

Voor de Kanjertraining is gekozen, omdat deze aansluit bij onze visie en handelen.

Het in kaart brengen van de Sociaal Emotionele gebieden gebeurt middels Kanvas. Deze geeft middels 
vragenlijsten een duidelijke en overzichtelijk beeld van het welbevinden van onze leerlingen.

Wanneer uit de Kanvasafname zich opvallendheden voordoen, wordt een Plan van Aanpak opgesteld 
en uitgevoerd.

Werkwijze Sociale opbrengsten

18



6.3 Vakantierooster

6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Yippee, buiten het schoolgebouw. Hier 
zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Yippee, buiten het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:15 12:30 - 14:15  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:15 12:30 - 14:15  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:15 12:30 - 14:15  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:15 12:30 - 14:15  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:15 12:30 - 14:15  - 

Vrijdag: De groepen 1 t/m 3 zijn om 12:00 uur vrij
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Margedagen

Doordat we dagelijks om 14.15 uur uit school komen i.p.v. 14.00 uur, gaan we elke dag 15 minuten 
teveel naar school.Dit betekent dat we gedurende het hele schooljaar de nodige marge opbouwen om 
kinderen extra vrij te kunnen geven. Nu maken we niet gebruik van al deze extra dagen, maar plannen 
we de nodige studie- en planningsdagen in.   

Deze margedagen zijn gepland voor groep 1 t/m 8 op:    

• Maandag 24 oktober 2022 (Teamscholing)* 
• Maandag 9 januari 2023 (Planningsdag) 
• Vrijdag 10 februari 2023 (Plannings- & Analysedag)* 
• Woensdag 15 maart 2023 (BMS Stichtingsdag) 
• Donderdag 22 juni 2023 (Plannings- & Analysedag)* 
• Vrijdag 23 juni 2023 (Teamdag)* 
• Vrijdag 21 juli: (dag voor de zomervakantie)*    

*afgestemd met It Wrâldfinster *Indien nodig zou er nog een studiedag kunnen worden ingepland.

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 15 oktober 2022 23 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 08 januari 2023

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 05 maart 2023

Meivakantie 22 april 2023 07 mei 2023

Zomervakantie 22 juli 2023 03 september 2023

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

Marjan Tjerkstra maandag, dinsdag en donderdag 8.00 tot 17.00 uur
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