
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgangpunten van de Sint Jozefschool 
Wij bieden voor alle kinderen uit Eede en omstreken goed onderwijs; dicht bij huis in een veilige en vertrouwende 

omgeving met veel aandacht voor leren en de sociale ontwikkeling. Kernwoorden hierbij zijn kleine klassen, 

samenwerken, passend leeraanbod, doelgericht en het kind centraal. We halen het maximale uit onze leerlingen 

door aan ons zelf en de leerlingen hoge doelen te stellen. De inrichting van ons onderwijs is mede gebaseerd op 

factoren waarvan we zeker weten dat die een positieve invloed hebben op het leren en de ontwikkeling.  
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Aanvang en einde schooltijd 
15 minuten voor aanvang van de lessen is er 

toezicht van leerkrachten op het plein. 

Wanneer de kinderen voor schooltijd 

aankomen, leggen ze hun tas in de daarvoor 

bestemde bakken. Wanneer de klok/bel gaat, 

gaan de kinderen in de rij staan. Ze gaan 

daarna per rij naar binnen.  

Spelmiddag in Augustus 
De eerste werken van een schooljaar woorden ook wel 

de gouden weken genoemd. In deze gouden weken 

worden de groepen binnen een klas gevormd voor het 

rest van het jaar. Na deze belangrijke eerste ‘gouden’ 

weken heb je als leerkracht weinig tot geen invloed 

meer op de groepsvorming. Daarom worden er veel 

activiteiten gedaan aan het begin van het jaar binnen 

de klassen om deze groepsvorming zo positief mogelijk 

te laten plaatsvinden. Tijdens de spelmiddag worden er 

niet alleen activiteiten binnen de klassen gedaan, maar 

ook groep doorbrekende activiteiten om ook 

schoolbreed een goede, hechte schoolgroep te vormen.    

Startgesprekken en informatieavond. 
In de tweede week vinden er startgesprekken 

plaats. Ouders komen dan met hun kind naar 

school om het onderwijs en de samenwerking voor 

het komend schooljaar af te stemmen. Het is 

belangrijk dat ouders, kind en leerkrachten elkaar 

weten te vinden en samenwerken aan de 

ontwikkeling van het kind. Voor groep 3 is er een 

informatieavond. Het proces van het leren lezen 

wordt deze avond uitgelegd.  

Week van de Pauzehap 
Vijf dagen met filmpjes, opdrachten en 

gezonde tussendoortjes voor de hele school. 

Leerlingen ervaren met elkaar hoe lekker zo’n 

gezonde pauzehap kan zijn! Ook bewegen en op 

tijd  ontspannen horen natuurlijk bij een 

gezonde start. Uw kind hoeft deze week geen 

pauzehap mee te nemen.  
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De Schoolregels 
1. Wij zijn aardig voor elkaar en helpen elkaar. 

2. We zorgen goed voor onze spullen en die van anderen. 

3. Als iemand mij hindert, vraag ik om te stoppen. 

Deze regels vormen de basis voor alle afspraken, die 

verder nog gemaakt zijn op school. 

Naast deze schoolregels, kent elke groep zijn 

groepsregels en hebben we gezamenlijke buitenspelregels.  

Deze worden samen met de kinderen opgesteld in de 

groep en regelmatig met de kinderen besproken.  

De regels zijn zichtbaar gemaakt in alle klassen. 
 

Kinderboekenweken 
De Kinderboekenweek wordt geopend op 25 

september. Het thema van dit jaar is: Reis 

mee. Twee weken lang staat alles op school in 

het teken van boeken. Op 10 oktober zijn alle 

kinderen, ouders, broertjes, zusjes, opa’s, 

oma’s en andere belangstellenden van harte 

welkom van op school. De kinderen laten dan 

zien wat ze allemaal gedaan, maar vooral 

gelezen hebben in die twee weken.   

Week tegen pesten. 
Eind september is er landelijk een week tegen 

pesten. De Week Tegen Pesten 2019 heeft als 

thema Wees een held, met elkaar. Samenwerking 

met de hele groep staat centraal. Met elkaar zorg 

je voor een goede sfeer en ontstaat er minder 

behoefte om te pesten. Iedereen die een 

positieve bijdrage levert aan de groep is een held: 

leraar én leerlingen 

Gymkleding 
De leerlingen van de school gymmen in de gymzaal van ‘het 

Hof van Eede. Het is voor alle groepen verplicht om 

gymkleding en gymschoenen te dragen. De gymkleding 

bestaat uit een korte broek en een T-shirt of een gympakje.  

Alle gymkleding wordt op school bewaard in een speciaal 

daarvoor bestemde tas met de naam van het kind erop. 

Regelmatig zal de leerkracht er voor zorgen, dat de 

gymkleding mee naar huis gaat om gewassen te worden.  
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Tussendoortjes.  
Alle kinderen mogen voor in het 

speelkwartier iets meenemen om te eten of 

te drinken. Op maandag en dinsdag hebben 

we groente- en fruitdag op school. De 

kinderen nemen dan iets van groente of 

fruit mee om als tussendoortje op te eten 
 

Ontwikkelingsgesprekken 
Twee maal per jaar vindt een schriftelijke rapportage 

plaats met daaraan gekoppeld een gesprek. De kinderen 

krijgen na de rapportgesprekken het rapport mee naar 

huis. Wanneer er een handelingsplan opgesteld wordt 

over uw kind, wordt u hierover geïnformeerd. Ook kunt u 

met vragen altijd terecht bij de leerkracht of kunt u 

een afspraak maken.  

Cultuurmenu  
Regelmatig ziet u in de Goe Gezien iets van 

het cultuurmenu staan.  Het cultuurmenu 

wordt door de gemeente mogelijk gemaakt, 

zodat alle kinderen kennis maken met 

verschillende vormen van cultuur en kunst.  

Bag 2 School 
De missie van bag 2 school is om geld in het laatje te 

brengen voor scholen, instellingen en verenigingen. Ze 

willen het hergebruiken van kleding en schoenen promoten 

om op deze manier mensen te kunnen helpen die deze 

tweedehands kleding hard nodig hebben. Twee maal in het 

jaar komt deze organisatie tweedehands kleding bij ons op 

school ophalen.  
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Sinterklaas 
Rond 5 december wordt Sinterklaas bij ons op school 

verwacht. Elk jaar opnieuw proberen we de Sint op een  

leuke, originele manier bij ons op school te ontvangen.  

De groepen 1 t/m 5 mogen hun verlanglijstje thuis 

maken en inleveren op school. 

De groepen 6 t/m 8 maken surprises voor elkaar. De 

verlanglijstjes worden van te voren meegegeven met de 

kinderen. Er zit een brief met uitleg bij. De maandag 

voor dat Sinterklaas op school komt, mogen de kinderen 

hun schoen zetten op school.  
 

Kerst op onze school.  
In de laatste schoolweek voor de kerstvakantie 

organiseren we op school een kerstviering. 

Bewoners van Eede en ook andere 

belangstellenden zijn van harte welkom. In Eede 

wordt er een flyer voor de kerstviering 

uitgedeeld. Alle groepen van St. Jozefschool 

werken actief mee aan deze viering. Zo is er elk 

jaar weer het St. Jozef kerstkoortje. Na afloop 

van deze viering houden we voor alle kinderen ons 

jaarlijkse kerstdiner. De kinderen eten tussen de 

middag op school. Tijdens dit diner zijn er nog 

verschillende korte kerstactiviteiten door de 

kinderen zelf. 

Bezoek aan huisarts, tandarts en specialist.  
Moet uw kind naar de huisarts, tandarts of een 

specialist? Probeert u de afspraak dan zoveel mogelijk 

buiten schooltijd te maken. Als dit niet mogelijk is, geef 

dan tijdig aan de leerkracht door wanneer uw kind een 

afspraak heeft.  
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Citotoetsen op school 
Uiteraard wordt de ontwikkeling van uw kinderen gedurende hun schoolloopbaan goed gevolgd. In de 

laagste groepen gebeurt dit door geregelde observaties. Met behulp van deze observatielijsten wordt de 

algemene, de sociaal- emotionele, de motorische en de verstandelijke ontwikkeling van uw kind in kaart 

gebracht en gevolgd. Vanaf groep 3 worden ook de dagelijkse resultaten van uw kinderen geregistreerd. 

Aanvankelijk ligt daarbij de nadruk op de taal- en leesvorderingen. Gaandeweg in groep 3 en verder tot en 

met groep 8 wordt ook op anderen vakgebieden aan vorderingenregistratie gedaan. Dit kan voor sommige 

vakgebieden inhouden, dat er (bijna) dagelijks wordt geregistreerd. Bij andere vakgebieden kan dit 

variëren van wekelijks tot ongeveer maandelijks. Daarnaast zijn er het hele jaar in alle groepen  

“signaleringsmomenten”. Op deze momenten worden landelijk gehanteerde en genormeerde Cito toetsen 

afgenomen op het gebied van spelling, rekenen, technisch en begrijpend lezen, woordenschat en 

taalbeschouwing. De citotoetsen worden voor alle groepen afgenomen in januari en mei. U wordt over de 

resultaten geïnformeerd tijdens de rapportgesprekken.  

 

 

Voorleesontbijt 
Het jaarlijks voorleesontbijt wordt georganiseerd op een woensdagochtend in januari.  

Alle kinderen mogen die morgen in pyjama en met knuffel naar school komen om daar gezellig samen te 

ontbijten. Na het gezamenlijke ontbijt wordt er in alle groepen voorgelezen. Elk jaar nodigen we een 

bepaalde groep mensen uit om die morgen te komen voorlezen voor onze leerlingen. Door kinderen voor te 

lezen, ervaren ze al op jonge leeftijd het plezier in lezen en boeken. Hierdoor is de kans groter dat ze dat 

later in het leven blijven doen en dus grote lezers worden.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Citotoetsen op school 
Uiteraard wordt de ontwikkeling van uw kinderen gedurende hun schoolloopbaan goed gevolgd. In de 

laagste groepen gebeurt dit door geregelde observaties. Met behulp van deze observatielijsten wordt de 

algemene, de sociaal- emotionele, de motorische en de verstandelijke ontwikkeling van uw kind in kaart 

gebracht en gevolgd. Vanaf groep 3 worden ook de dagelijkse resultaten van uw kinderen geregistreerd. 

Aanvankelijk ligt daarbij de nadruk op de taal- en leesvorderingen. Gaandeweg in groep 3 en verder tot en 

met groep 8 wordt ook op anderen vakgebieden aan vorderingenregistratie gedaan. Dit kan voor sommige 

vakgebieden inhouden, dat er (bijna) dagelijks wordt geregistreerd. Bij andere vakgebieden kan dit 

variëren van wekelijks tot ongeveer maandelijks. Daarnaast zijn er het hele jaar in alle groepen  
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taalbeschouwing. De citotoetsen worden voor alle groepen afgenomen in januari en mei. U wordt over de 

resultaten geïnformeerd tijdens de oudergesprekken.  
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De medezeggenschapsraad (MR) 
Alle ouders kunnen meedenken en meepraten over de 

school. Dit kan via de mr. De mr is vergelijkbaar met een 

ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Zij vervult een 

brugfunctie tussen enerzijds schoolbestuur en personeel 

en anderzijds tussen ouders en schoolbestuur. De Mr stelt 

een goede samenwerking met schoolbestuur, ouders en 

schoolteam op prijs om zodoende een positieve bijdrage te 

leveren aan het schoolgebeuren.  

De MR bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden. Een MR-

lid heeft een zittingsperiode van drie jaar, maar kan zich 

hierna weer herkiesbaar stellen. De MR geeft adviezen en 

neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van 

school te maken hebben.  

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

(GMR) 
Alle scobascholen zijn vertegenwoordigd in de GMR door 

ouders en personeelsleden afkomstig uit de MR. De GMR 

komt vijf tot zes keer per schooljaar bijeen. Er worden 

schooloverstijgende aangelegenheden besproken, 

bijvoorbeeld het bestuursfomatieplan, begroting, 

vakantierooster etc.  

Schoolkeuze voortgezet onderwijs 
De schoolkeuze voor het voortgezet 

onderwijs is vaak voor ouders al in de 

laatste schooljaren duidelijk. Als school 

helpen we graag met de keuze. In de maand 

februari nodigen we ouders uit voor een 

adviesgesprek om samen deze keuze te 

bespreken. De gemaakte citotoetsen 

worden besproken. Aan de hand van dit 

gesprek geeft de school een advies voor 

het juiste schoolniveau voor uw kind. Dit 

wordt na dit gesprek ook doorgegeven aan 

de middelbare school van uw keuze. Dit 

gebeurt voor de cito-eindtoets.  De 

eindtoets, die twee maanden later 

plaatsvindt, is een bevestiging van het 

gekozen niveau. Mocht de eindtoets hoger 

uitvallen, dan kan het niveau nog aangepast 

worden. Wanneer de eindtoets lager uitvalt, 

wordt het niveau niet aangepast. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolkeuze voortgezet onderwijs 
De schoolkeuze voor het voortgezet 

onderwijs is vaak voor ouders al in de 
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gekozen niveau. Mocht de eindtoets hoger 

uitvallen, dan kan het niveau nog aangepast 

worden. Wanneer de eindtoets lager uitvalt, 

wordt het niveau niet aangepast. 
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school. Dit kan via de mr. De mr is vergelijkbaar met een 

ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Zij vervult een 
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bijvoorbeeld het bestuursfomatieplan, begroting, 

vakantierooster etc.  



FEBRUARI 2020 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

27  28  29  30  31  1  2  

3  4  5  6  7  8  9  

10  11  12  13  14  15  16  

17  18 Ontwikkelgesprek 

met kind 

19  20  21 Carnaval 22  23  

24  25  26  27  28  29  1  

2  3  4  5  6  7  8  

Voorjaarsvakantie 



FEBRUARI 2020 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

27  28  29  30  31  1  2  

3  4  5  6  7  8  9  

10  11  12  13  14  15  16  

17  18 Ontwikkelgesprek 
met kind 

19  20  21 Carnaval 22  23  

24  25  26  27  28  29  1  

2  3  4  5  6  7  8  

Voorjaarsvakantie 



 

 

 

 

 

 

 

 

Overblijfmogelijkheden 
In een lokaal op school is er tussen de middag de mogelijkheid tot overblijven. Het overblijven is bedoeld voor 

werkende en/of studerende ouders en voor opvang van die kinderen waarvan de ouder een keer afwezig is 

tussen de middag. Tijdens het overblijven behoren er bepaalde regels te worden nageleefd. Bij wangedrag 

tijdens het overblijven wordt contact opgenomen met de ouders. Aan het overblijven zijn kosten verbonden. 

Het overblijven kost 1 euro per keer. U kunt ieder keer geld meegegeven, maar u kunt ook een strippenkaart 

kopen van 10 of 20 euro. Wanneer er een deel overblijft van de strippenkaart aan het eind van de 

schoolperiode, krijgt u deze vanzelfsprekend terugbetaald.  

Carnaval 
De vrijdag voor carnaval wordt er carnaval op 

school gevierd. Alle kinderen, ouders en 

andere belangstellende zijn van harte welkom 

om school. Iedereen mag verkleed komen. 

Tijdens deze ochtend zijn er optredens, komt 

de raad van elf uit Aardenburg langs en rijden 

we een rondje op de wagen van KPJ Eede. De 

ochtend staat in het teken van gezelligheid, 

samen dansen en feest.  

Klassenlunch 
Ieder jaar worden de leerlingen van de 

bovenbouw getrakteerd op een gezonde 

klassenlunch door de AH. Deze leerlingen 

blijven tussen de middag op school om samen 

met de leerkracht gezond te eten.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval 
De vrijdag voor carnaval wordt er carnaval op 

school gevierd. Alle kinderen, ouders en 

andere belangstellende zijn van harte welkom 

om school. Iedereen mag verkleed komen. 

Tijdens deze ochtend zijn er optredens, komt 

de raad van elf uit Aardenburg langs en rijden 

we een rondje op de wagen van KPJ Eede. De 

ochtend staat in het teken van gezelligheid, 

samen dansen en feest.  

Klassenlunch 
Ieder jaar worden de leerlingen van de 

bovenbouw getrakteerd op een gezonde 

klassenlunch door de AH. Deze leerlingen 

blijven tussen de middag op school om samen 

met de leerkracht gezond te eten.  

Overblijfmogelijkheden 
In een lokaal op school is er tussen de middag de mogelijkheid tot overblijven. Het overblijven is bedoeld voor 

werkende en/of studerende ouders en voor opvang van die kinderen waarvan de ouder een keer afwezig is 

tussen de middag. Tijdens het overblijven behoren er bepaalde regels te worden nageleefd. Bij wangedrag 

tijdens het overblijven wordt contact opgenomen met de ouders. Aan het overblijven zijn kosten verbonden. 

Het overblijven kost 1 euro per keer. U kunt ieder keer geld meegegeven, maar u kunt ook een strippenkaart 

kopen van 10 of 20 euro. Wanneer er een deel overblijft van de strippenkaart aan het eind van de 

schoolperiode, krijgt u deze vanzelfsprekend terugbetaald.  
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Cito eindtoets  

In de maand april wordt in 2 of 3 

ochtenden de eindtoets bij groep 8 

leerlingen afgenomen. In reguliere 

basisscholen is dit verplicht. Deze 

eindtoets meet de kennis van rekenen en 

taal. Het onderdeel wereldoriëntatie is een 

extra onderdeel. De eindtoets geeft aan 

welk type vervolgonderwijs bij de leerling 

past. Het advies is al gegeven in februari en 

wordt alleen aangepast wanneer de 

eindtoets een hoger niveau van 

vervolgonderwijs aangeeft. 

De eindtoets is geen examen. Je kan voor 

deze toets niet slagen of zakken. Ongeveer 

drie weken na de afname wordt de uitslag 

besproken met de kinderen en meegegeven 

naar huis.   

Koningsspelen 

 De Koningsspelen zijn een gezamenlijk, actief en 

sportief Oranjefeest voor alle 

basisschoolleerlingen in Nederland en hebben het 

doel te laten zien dat samen goed ontbijten en 

actief bewegen belangrijk, maar vooral ook heel 

leuk is. Vaste onderdelen van de Koningsspelen zijn 

het  Koningsontbijt en de Koningssportdag. 

Het  gezamenlijke Koningsontbijt en 

Koningssportdag vinden plaats om aan alle kinderen 

én hun ouders de boodschap mee te geven dat 

samen goed ontbijten en actief bewegen heel 

belangrijk zijn voor de gezondheid.  

Paasviering 

In de week voor Pasen vindt op school de paasviering 

plaats. Deze viering wordt samen met de kerk 

georganiseerd in school. Iedereen is van harte welkom 

om deze dienst bij te wonen.  
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en taal. Het onderdeel wereldoriëntatie is 

een extra onderdeel. De eindtoets geeft 
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Mini- Roparun 
Om het andere jaar nemen de groepen 5 tot en met 8 

deel aan de mini-roparun.  

Dit is een wandelevenement om geld op te halen voor 

een goed doel en wordt voor alle scoba scholen 

georganiseerd. Dit jaar vindt er geen roparun plaats.  

Schoolreis  
Het is gebruikelijk dat alle groepen één keer per 

jaar met zijn allen op schoolreis gaan naar een 

door de leerkrachten nader te bepalen locatie. We 

zorgen voor ruim voldoende begeleiders. Deze 

begeleiding bestaat uit ouders, een deel uit de 

activiteiten commissie en een deel uit de overige 

ouders.  Door middel van de nieuwsbrief worden 

ouders verzocht om als begeleider mee te gaan en 

wordt er een bijdrage voor ouders en kinderen 

gevraagd. Dit ligt meestal rond de 15 euro. De rest 

wordt gefinancierd uit de activiteitencommissie. 

De kinderen worden vervoerd door een touringcar. 

Op de dag van de schoolreis verzamelen de 

kinderen zich in de rij. Dan lopen ze naar de plek 

waar de bus staat. Het is leuk als u de kinderen 

komt uitzwaaien.  

Wanneer de kinderen terugkomen van de 

schoolreis eten ze op school. Hierna kunt u uw 

kind(eren) ophalen.  
 

Toelating vierjarigen 
Kinderen zijn in Nederland op de leeftijd van 5 jaar 

leerplichtig, maar ze mogen vanaf hun vierde jaar 

naar school. De procedure is als volgt: 

1. Ouders maken een afspraak met de directeur 

voor een kennismakingsgesprek met eventueel 

een inschrijving.  

2. Wanneer het kind ingeschreven is, mag het kind 

maximaal vijf dagdelen kennismaken in de 

groep. De leerkracht van de onderbouw neemt 

hierover contact op met de ouders om samen te 

bespreken wanneer deze opgenomen worden.  

3. Binnen zes weken vindt er een intakegesprek 

plaatst tussen de leerkracht en de ouders over 

hun kind.  
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georganiseerd. Dit jaar vindt er geen roparun plaats.  
Schoolreis  
Het is gebruikelijk dat alle groepen één keer per 

jaar met zijn allen op schoolreis gaan naar een 

door de leerkrachten nader te bepalen locatie. We 

zorgen voor ruim voldoende begeleiders. Deze 

begeleiding bestaat uit ouders, een deel uit de 

activiteiten commissie en een deel uit de overige 
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schoolreis eten ze op school. Hierna kunt u uw 
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Kinderen zijn in Nederland op de leeftijd van 5 jaar 

leerplichtig, maar ze mogen vanaf hun vierde jaar 

naar school. De procedure is als volgt: 

1.Ouders maken een afspraak met de directeur 

voor een kennismakingsgesprek met eventueel een 

inschrijving.  

2.Wanneer het kind ingeschreven is, mag het kind 

maximaal vijf dagdelen kennismaken in de groep. 

De leerkracht van de onderbouw neemt hierover 
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Schoolkamp 
Elk jaar gaat groep 8 twee dagen op schoolkamp naar een nader te 

bepalen locatie. Ze verblijven dan in een kamphuis of op een 

camping in een tent. Het schoolkamp wordt door de 

activiteitencommissie betaald. Schoolkamp is een verplicht 

onderdeel van het onderwijsprogramma en vindt dus plaats in de 

schoolweek.  

Afscheid schoolverlaters 
Elk schooljaar is er weer het 

afscheid van schoolverlaters. Ze 

verlaten de basisschool om aan  

een nieuwe fase in hun leven te 

beginnen, de middelbare school.  

De kinderen mogen grotendeels 

zelf bepalen wat het thema wordt 

van hun afscheidsfeest. Samen 

met hun juf werken ze dit verder 

uit. De ouders  en broertjes en 

zusjes van de schoolverlaters 

krijgen een uitnodiging om op deze 

dag aanwezig te zijn.  

Wisselochtend 
Vlak voor de zomervakantie mogen 

de kinderen een uurtje een kijkje 

nemen in de volgende groep. Ze 

kunnen dan alvast kennismaken met 

hun nieuwe leerkracht en hun nieuw 

lokaal.  

Toelating oudere kinderen 
Wanneer kinderen van een andere school komen, wordt de 

aanmelding met de ouders besproken. Wanneer kinderen afkomstig 

zijn van een school uit de directe omgeving wordt eerst 

terugverwezen naar een school van herkomst. Alvorens een leerling 

in te kunnen schrijven, moeten de ouders een gesprek met de 

directeur van de huidige school gevoerd hebben.  

De directeur of interne begeleider neemt contact op met de school 

van herkomst. Vervolgens schrijft de directeur het kind in. Binnen 6 

weken volgt nog een intakegesprek met de groepsleerkracht. 

Kinderen die na verhuizing worden aangemeld, kunnen meestal 

direct geplaatst worden. In overleg met de ouders wordt de eerste 

lesdag bepaald. Voor kinderen die van een speciale school voor 

basisonderwijs (SBO) worden teruggeplaatst, geldt een aparte 

procedure.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Wisselochtend 
Vlak voor de zomervakantie mogen 

de kinderen een uurtje een kijkje 

nemen in de volgende groep. Ze 

kunnen dan alvast kennismaken met 

hun nieuwe leerkracht en hun nieuw 

lokaal.  

Toelating oudere kinderen 
Wanneer kinderen van een andere school komen, wordt de 

aanmelding met de ouders besproken. Wanneer kinderen afkomstig 

zijn van een school uit de directe omgeving wordt eerst 

terugverwezen naar een school van herkomst. Alvorens een leerling 

in te kunnen schrijven, moeten de ouders een gesprek met de 

directeur van de huidige school gevoerd hebben.  

De directeur of interne begeleider neemt contact op met de school 

van herkomst. Vervolgens schrijft de directeur het kind in. Binnen 6 

weken volgt nog een intakegesprek met de groepsleerkracht. 

Kinderen die na verhuizing worden aangemeld, kunnen meestal 

direct geplaatst worden. In overleg met de ouders wordt de eerste 

lesdag bepaald. Voor kinderen die van een speciale school voor 

basisonderwijs (SBO) worden teruggeplaatst, geldt een aparte 

procedure.  

Schoolkamp 
Elk jaar gaat groep 8 twee dagen op schoolkamp naar een nader te 

bepalen locatie. Ze verblijven dan in een kamphuis of op een 

camping in een tent. Het schoolkamp wordt door de 

activiteitencommissie betaald. Schoolkamp is een verplicht 

onderdeel van het onderwijsprogramma en vindt dus plaats in de 

schoolweek.  

Afscheid schoolverlaters 
Elk schooljaar is er weer het 

afscheid van schoolverlaters. Ze 

verlaten de basisschool om aan  

een nieuwe fase in hun leven te 

beginnen, de middelbare school.  

De kinderen mogen grotendeels 

zelf bepalen wat het thema wordt 

van hun afscheidsfeest. Samen 

met hun juf werken ze dit verder 

uit. De ouders  en broertjes en 

zusjes van de schoolverlaters 

krijgen een uitnodiging om op deze 

dag aanwezig te zijn.  



JUNI 2020 
 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

25  26  27  28  29  30  31  

1  2  3  4  5  6  7  

8  9  10  11  12  13  14  

15  16  17  18  19  20  21 Familieontbijt 

22  23  24  25  26  27  28  

29  30 Ontwikkelgesprek 
met kind 

1  2  3  4  5  

2e Pinkster-

dag 



JUNI 2020 
 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

25  26  27  28  29  30  31  

1  2  3  4  5  6  7  

8  9  10  11  12  13  14  

15  16  17  18  19  20  21 Familieontbijt 

22  23  24  25  26  27  28  

29  30 Ontwikkelgesprek 
met kind 

1  2  3  4  5  

2e Pinkster-

dag 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Pestprotocol  
Pesten op school lijkt een ingewikkeld probleem, maar het is 

eenvoudiger aan te pakken dan u misschien denkt. Daaraan zijn 

echter wel enkele voorwaarden verbonden: 

Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct 

betrokken partijen: leerkrachten, ouders en leerlingen 

(gepeste kinderen, pesters en de zwijgende middengroep).De 

school moet het pestprobleem voorkomen. Een preventieve 

aanpak bestaat onder meer uit de behandeling van het 

onderwerp met de leerlingen, waarna met hen regels worden 

besproken. Als pesten desondanks optreedt, moeten 

leerkrachten dat kunnen signaleren en duidelijk stelling 

nemen. 

De school beschikt over een pestprotocol waarin vermeld 

staat hoe de leerkracht handelt, zodra er gepest wordt.  

Alle betrokkenen op school hanteren de zogenaamde 

“Stopmethode”.Als een kind regelmatig door zijn “Stop” heen 

gaat en er geen gedragsverandering ontstaat, wordt de 

leerling ingebracht in de leerlingbespreking. 

 

De activiteitencommissie (AC) 

De school heeft een AC. De AC bestaat uit 

ouders en vertegenwoordigers vanuit het 

schoolteam. Ze organiseert vele 

activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, 

kerstviering, kerstbingo e.d. De 

vergaderingen vinden tweemaandelijks 

plaats. Voor deze activiteiten is een 

vrijwillige bijdrage nodig van € 12,50 per 

jaar. In de nieuwsbrief (Goe Gezien) van 

september wordt hier om gevraagd. Deze 

bijdrage is vrijwillig, maar is bijzonder 

noodzakelijk voor de activiteiten van de AC. 

Zonder deze gelden kunnen er geen 

activiteiten georganiseerd worden. Wanneer 

u bedragen overmaakt, graag de naam van 

uw kind erbij vermelden. 

Het rekening nummer van de ac is: 

NL49RABO0113393628 ten name van 

SCOBA inz. ac. Bs. St. Jozef in Eede o.v.v. 

ouderbijdrage en naam. 

 

Het schoolreisgeld staat los van deze 

vrijwillige ouderbijdrage.  
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