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Toelichting zorgstructuur 

IB-er Mieke van den Berg geeft een uitgebreide toelichting op de zorgstructuur binnen de 

Joannesschool,  gericht op zorgleerlingen. De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt 

en is eindverantwoordelijk voor de zorg die nodig is.  

  

DIA toetsen 

In de voorgaande vergaderingen is besproken dat de Joannesschool onderzoek deed om 

de CITO-toets te vervangen door DIA-toetsen. De leerkrachten zijn hier zeer enthousiast 

over en vinden de manier van toetsen beter passen bij het onderwijs dat gegeven wordt. 

DIA toetsen worden al in het laatste jaar (groep 8) afgenomen en gaan nu ook vanaf 
januari in de andere groepen worden afgenomen. Gezien de digitale manier van toetsen is 

er extra aandacht voor groep 3 die hier nog minder in thuis is. Ouders worden hierover in 

de nieuwsbrief geïnformeerd.  

  

Formatie volgend schooljaar 

De formatie van volgend schooljaar is van start gegaan. Dit is eerder dan normaal om te 

voorkomen dat goede krachten (met name stagiairs) eerder worden geworven door 

andere onderwijsstichtingen. 

 

Voor het vertrek van Maaike heeft Irene al enkele kandidaten op het oog. 
  

Vakantierooster 2021 – 2022 

Het nieuwe vakantierooster is goedgekeurd en is terug te vinden op de site van de 

Joannesschool 

  

Kwest en de Joannesschool 

Irene is in gesprek met Kwest om meer op één lijn te komen op het gebied van 

pedagogische aanpak tijdens de voor- en naschoolse opvang. Uitgangspunt is dat de 

pedagogische aanpak voor kinderen in de periode voor, tijdens en na schooltijd (bijna) 

gelijk is als zij zich bevinden in en om het schoolgebouw. 
  

Studiedag 

De vorige en de aankomende studiedag staan in het teken van technische lezen. De 

verwachting is dat hier nog veel winst te behalen is. 

  

Unit onderwijs 

Onlangs is een externe onderzoeker langs geweest om het unit onderwijs binnen de 

Joannesschool te evalueren. De onderzoeker heeft een groot compliment gegeven en zag 

een rijke leeromgeving met gemotiveerde kinderen. 

  



Klusklas 

De Klusklas is van start gegaan en daarbij direct een groot succes. Er wordt ervaren dat 

kinderen groeien en meer zelfvertrouwen krijgen. 

  
Ventilatie in de klas 

In ieder lokaal is er een extra raam geplaatst dat open kan voor aanvullende ventilatie 

  

Ontruimingsoefeningen 

Naast de reguliere ontruimingsoefeningen op de Joannesschool heeft gedaan in oktober, 

heeft ook Kwest (BSO) iedere dag in de herfstvakantie een ontruimingsoefening 

gehouden. 

  

Nieuwe bestuurder 

De GMR is in overleg met de nieuwe WSKO-bestuurder over de toekomstige aanpak 
binnen het WSKO 

  

 
 


