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Voorwoord  

 

 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
 
 
Voor u ligt de schoolkalender 2021-2022 van BS St Jozef.  
In dit document vindt u naast de jaarkalender ook beknopte praktische informatie over onze school. Uitgebreidere informatie over onze school 
vindt u in onze schoolgids.  
 
Naast de schoolgids zijn er ook andere documenten (zoals jaarplan, zorgplan enzovoorts) en protocollen (veiligheid, leerplicht, enzovoorts) waar 
informatie en beleid van onze school in staat. Alles is terug te vinden op onze website www.bssintjozef.nl en ligt ter inzage bij de directie.  
 
 
Wij wensen iedereen veel leesplezier en een hele fijne schoolperiode op BS St Jozef. 
Mochten er na het lezen van deze schoolkalender nog vragen of opmerkingen zijn, dan vernemen wij dat uiteraard graag van u. 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet namens het gehele team, 
Mechelien van den Bos 
Directeur, 
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BS St Jozef    
 
“Ieder kind is uniek! De school maken we samen”. 
 
Het is immers zo dat wij er ons van bewust zijn dat de school iets is van ouders, leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en 
directie. Ook realiseren wij ons dat ‘onze school’ geen eiland is in een dorp, regio of provincie. 
Wij mogen deel uitmaken van een gemeenschap en participeren met alle plezier binnen die gemeenschap. Wij staan open voor de wereld van mor-
gen en zien het als een uitdaging om kinderen te helpen in hun ontwikkeling naar de toekomst. Een toekomst waar niet alleen de dag van morgen 
telt, een toekomst waarbij het leven in een multiculturele wereld telt, waar mondiale burgers gevormd worden die mondiaal kunnen denken. Om 
hieraan te kunnen voldoen, groeien we met de landelijke onderwijskundige vernieuwingen mee en kijken naar wat de wereld ons vraagt. Basis-
school St. Jozef wil zich blijven profileren en onderscheiden van de ons omliggende scholen door op een eigen wijze kwalitatief hoogwaardig on-
derwijs te bieden in onze eigen vertrouwde ‘sfeer’.  
 
De kernwaarde van de school zijn: Plezier, Trots, Talent en Betrokkenheid. 
De afgelopen jaren hebben wij samen met alle leerkrachten, ouders en andere betrokkenheid, succesvol een fusietraject doorlopen. In deze fu-
sie is veel aandacht geweest voor een gezamenlijke missie en visie.  
 
Missie, waar staan wij voor: 
• Onze school hanteert het jaarstofklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Het is ons doel om leerlingen cognitief en so-

ciaal te ontwikkelen, met een vaste basis van kennis en vaardigheden, zodat alle leerlingen optimaal kunnen functioneren in het vervolgonder-
wijs en de maatschappij van morgen. 

• De basis is op orde zodat de school hier in de toekomst op kan voortborduren. 
• Wij zorgen voor een veilig klimaat met aandacht voor sport, bewegen en gezonde voeding.   
• Als school realiseren wij een gelijkwaardige, intensieve en niet vrijblijvende samenwerking met de ouders.  
 
Visie, waar streven we naar: 
• Ons onderwijs sluit aan op jouw specifieke onderwijsbehoeften, talenten en mogelijkheden.   
• Thema’s en projecten zorgen voor samenhang en brengen ons w.o.-onderwijs tot leven.   
• Onderwijs waarbij jij mag ontdekken, onderzoeken en ontwerpen. Een leerkracht die jou uitdaagt tot kritisch, probleemoplossend 

en creatief denken en handelen.   
 
Wij wensen u, onze leerlingen en alle medewerkers een fantastisch jaar toe  
en hopen u vaak te ontmoeten bij dat proces dat ons dagelijks bindt en boeit. 

                                                              



Bestuur 
 
Onze school maakt deel uit van Onderwijsstichting MOVARE. Deze stichting telt 46 scholen, met in totaal 52 locaties, in de gemeenten Bruns-
sum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Simpelveld, Sittard-Geleen en Vaals. Dit zijn 41 ‘reguliere’ basisscholen, 1 taalschool, 3 scholen 
voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, met in totaal ongeveer 11.413 leerlingen. MOVARE kent rooms-
katholiek, oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs. 
 
De stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het College is werkgever voor alle medewerkers van MOVARE op de scholen en de 
medewerkers van het bestuursbureau.  
Het College van Bestuur bestaat uit mevrouw J.P.G.M. Huijnen-Becks MLC (voorzitter) en de heer drs. R.S.T. Kruszel (lid).  
Voor actualiteiten en gegevens over de stichting verwijzen wij u naar de website www.movare.nl.  

 
 
Team BS St Jozef  

 
Leerkrachten 

Groep 1-2a   Mw. Lieke Lindelauf lieke.lindelauf@movare.nl & Mw. Laura Kobben laura.kobben@movare.nl  

Groep 1-2b    Mw. Ellen Kusters ellen.kusters@movare.nl  

Groep 3                           Mw. Kelly Penris-Schmidt kelly.schmidt@movare.nl & Mw. Yvonne Toussaint-l’Ortye yvonne.lortye@movare.nl  

Groep 4                            Mw. Caressa Beaumont caressa.beaumont@movare.nl & Dhr. Tim Meertens tim.meertens@movare.nl  

Groep 5                         Mw. Loes Butink loes.butink@movare.nl & Mw. Nancy Smeets-Leenen nancy.leenen@movare.nl  

Groep 6   Mw. Ginette Verbeem ginette.verbeem@movare.nl  

Groep 7   Mw. Judith de Vries judith.devries@movare.nl & Dhr. Tim Meertens tim.meertens@movare.nl  

Groep 8   Mw. Anna Merenda-Kusters anna.kusters@movare.nl & Mw. Nancy Smeets-Leenen nancy.leenen@movare.nl  

 

Leerkrachtondersteuners  

Mw. Alet Luit: groep 1-2 en groep 3 alet.luit@movare.nl  

Mw. Cindy de Wijs: groep 1-2 en groep 5 t/m 8 cindy.dewijs@movare.nl  

Onderwijsassistenten 

Mw. Bianca Sevarts: groep 1-2 en groep 5 t/m 8 bianca.sevarts@movare.nl  

 

Onderwijs Ondersteunend Personeel 
Mw. José Milder is school-assistent en is op dinsdag t/m vrijdagochtend aanwezig. jose.milder@movare.nl  
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Schoolleiding/ managementteam 
De schoolleiding van BS St Jozef bestaat uit de directeur, Mw. Mechelien van den Bos, mechelien.vandenbos@movare.nl, aanwezig van maandag 
t/m vrijdag.  
De dagelijkse gang van zaken is in handen van de directeur en de IB-er, zij komen 1x in de week bij elkaar en worden ondersteund door  
Mw. Marina Schmits, marina.schmits@movare.nl. De IB-er, Mw. Alex Sterkenburgh, alex.sterkenburgh@movare.nl is het eerste aanspreekpunt 
bij afwezigheid van de directeur. 
 
Het MT van de school wordt gevormd door de directeur, IB-er en bouwcoördinatoren. Zij komen 1x in de 3 weken bij elkaar.  
 
Interne begeleiding 
De coördinatie van de leerlingenzorg is in handen van Mw. Alex Sterkenburgh. Zij werkt van maandag t/m vrijdag. 
 
ICT 
De ICT-er is Mw. Anna Kusters.  
 
Specialisten en coördinatoren 

Op school hebben wij een aantal specialisten die zich middels een (master) opleiding hebben verdiept in 1 van de onderdelen van het school on-
dersteuningsplan. Mw. Loes Butink: gedrag en hoogbegaafdheid. Mw. Kelly Penris: taal. Op de dinsdag hebben de specialisten ambulante uren. 

Voor rekenen hebben wij een coördinator: Mw. Ginette Verbeem. 

Op onze school werken we met twee bouwen. De coördinator onderbouw is Mw. Lieke Lindelauf, de coördinator bovenbouw is Mw. Caressa Beau-
mont. Op donderdag zijn beide coördinatoren ambulant. Naast de taken voor de bouw en het MT zal Mw.  Lieke Lindelauf zowel in groep 1/2a als 
in groep 1/2b ondersteunen en Mw. Caressa Beaumont in groep 4. 

De leerkrachten werken samen, gericht op het verbeteren van de dagelijkse praktijk in de klas. 

Daarnaast zijn alle leerkrachten verdeeld over schoolontwikkelingsgroepen die worden aangestuurd door 1 van de leerkrachten, een coördinator. 

 

Stagiaires 
Wij bieden stagiaires van meerdere opleidingen een stageplek bij ons op school zoals studenten van het Vista college, opleiding pedagogiek, enz. 
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Contacten met ouders/verzorgers en samenwerkingspartners  

 

Onze school besteedt veel aandacht aan zorgvuldige contacten met ouders/verzorgers.  
Daarom worden er ook regelmatig ouderavonden, panelavonden en oudergesprekken ingepland en gebruiken wij Parro (app) om ouders op de hoog-
te te brengen van alle zaken die spelen op school.  
Het is echter belangrijk dat ouders/verzorgers en school ook tussentijds elkaar informeren indien nodig en eventuele vragen of problemen be-
spreekbaar maken. U bent hiervoor altijd van harte welkom bij de leerkracht, IB-er of directie.  
 
De oudervereniging 
De ouderraad organiseert in samenwerking met het team diverse activiteiten (schoolreisjes, winterfeest, carnaval, etc). Daarom zijn er naast 
een dagelijks bestuur en hulpouders ook commissies per activiteit ingesteld. In elke commissie zitten ouders en leerkrachten. We zijn als school 
altijd erg blij met enthousiaste mensen in de ouderraad. Als u erover denkt om lid te worden, kunt u contact met ons opnemen. 
Om de activiteiten te kunnen organiseren vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Voor groep 1 t/m 7 is het €34,00 en voor groep 8 is het 
€84,00 (inclusief kamp). Onder vermelding van de naam van het kind en de groep kan dit bedrag éénmalig per schooljaar worden overgemaakt op 
rekeningnummer IBAN NL75 RABO 0133 1004 56 t.n.v. Ouderver. Kath. Schoolstg. te Merkelbeek-Doenrade. 

                            

De medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad is een groep mensen die nauw bij de school betrokken is en gevormd wordt door ouders en leerkrachten. Medezeg-
genschap houdt in dat een aantal partijen invloed kan uitoefenen op besluiten. Ouders en leerkrachten hebben, ieder vanuit hun eigen invalshoek 
een andere inbreng. De MR heeft een taak ten aanzien van alle zaken die de school aangaan. Daarover kan de MR advies uitbrengen aan het be-
voegd gezag van onze school, het bestuur of de directie. Verder moet het bevoegd gezag en/of de directie over een aantal zaken waarover men 
besluiten wil nemen, eerst de MR om instemming of advies vragen. MR vergaderingen zijn openbaar en staan vermeldt in de kalender.  
Mailadres: mr.rkbsstjozef@movare.nl. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten.  
• Oudergeleding: Dhr. Remko Dormans (voorzitter), Mw. Claudia Bouwens en MW. Esther Geelen. 
• Leerkrachten: Mw. Alex Sterkenburgh, Mw. Ellen Kusters en Mw. Caressa Beaumont. 
 

Peuterspeelzaal 
In ons schoolgebouw is de peuterspeelzaal het Pieëpelke gevestigd. Met deze peuterspeelzaal hebben we een intensieve samenwerking en vindt 
er altijd een warme overdracht plaats. Deze samenwerking komt verder tot uiting door inhoudelijke afstemming en gezamenlijke activiteiten.  

Kinderopvang de Sjoepkar 
Voor de voorschoolse en naschoolse opvang werken wij samen met BSO de Sjoepkar. Ook met de Sjoepkar hebben we een intensieve samenwer-
king en vindt er altijd een warme overdracht plaats. Zij zijn gevestigd in Merkelbeek in de Henkhof. De kinderen worden op het plein opgehaald. 
U moet zelf contact opnemen met de Sjoepkar als u gebruik wilt maken van deze regeling. 

 

 



Jaarrooster 
 
 
Schooltijden  
Wij hebben een continurooster met de volgende schooltijden:  
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er van 8.30 uur tot 14.45 uur school. Op woensdag van 8.30 uur tot 12.15 uur. Op vrijdag hebben 
de groepen 1 en 2 geen school. Tussen de middag blijven alle kinderen op school, ze eten samen met de leerkracht in de klas en gaan een half uur 
naar buiten.  
Wij gaan ervan uit dat de planning in de kalender volledig gevolgd wordt. Indien er afwijkende schooltijden gehanteerd worden ontvangt u hier-
over tijdig bericht.  
 
Het basisprincipe is dat de school altijd open is en ouders altijd welkom zijn. Als u iets wilt aangeven of bespreken, kunt u altijd binnenlopen.   
 
De schooldag start met een inlooptijd. De school is vanaf 8.20 uur open en alle kinderen hebben dan de tijd om naar hun klas te gaan, zodat de 
les ook om 8.30 uur kan starten. De ouders van groep 1 t/m 3 mogen mee het plein oplopen en het kind bij de leerkracht afgeven.  
• Leerkracht van groep 1/2a staat bij de buitendeur van het klaslokaal.  
• Leerkracht van groep 1/2b staat bij de deur op het schoolplein, de derde leerkracht is in de klas om de kinderen op te vangen.  
• Leerkracht van groep 3 staat bij de buitendeur bovenaan de trap tussen de units en het hoofdgebouw.  
De ouders van groep 1 kunnen eventueel mee de klas inlopen, wij verzoeken u om geen kinderwagens mee naar binnen te nemen.  
 
De leerkrachten van groep 1 t/m 3 lopen om 14.45 uur met de kinderen via het schoolplein mee naar buiten.  
Groep 4 t/m 8 gaat zelfstandig naar buiten door een uitgang die het beste uitkomt, groep 6 t/m 8 loopt niet door het hoofdgebouw. 
 
 
Vrije dagen en studiedagen  
Naast de vakanties en vaste vrije dagen zullen er in het schooljaar 2021-2022 nog 7 studiedagen onder schooltijd plaatsvinden, deze zijn blauw 
gekleurd. De leerlingen hebben tijdens studiedagen de hele dag vrij. Alle vakanties en vaste vrije dagen zijn geel gekleurd en staan net als de 
studiedagen vermeld in de kalender. Op een aantal momenten hebben de kinderen om 12.15 uur de school uit (groep 1 t/m 4 met de sinterklaas-
viering en groep 3 t/m 8 met Carnaval en Pasen). 
 
  
 



Algemene informatie 
 
 
 
 
Gymnastiek 
De leerlingen gymmen in de gymzaal in de Henkhof op maandag en donderdag. Het is belangrijk dat de kinderen op deze dag(en) gymkleding en 
gymschoenen (zonder zwarte zolen) meenemen. De kleuters gymmen op de dinsdag in de kleutergymzaal op school o.l.v. een vakdocent van Risk-
Care. Daarnaast gaan ze op wisselende dagen ook naar de speelzaal voor beweegactiviteiten. Zij hebben gymschoentjes nodig (voorkeur met klit-
tenband) en een broekje en t-shirt.  
Als uw kind niet mee kan doen met de gymles, verzoeken we u dit zelf aan de leerkracht kenbaar te maken middels een telefoontje of       
schriftelijk. 
 
 
Ziekmelden/ verlof aanvragen 
Als uw kind ziek is, verzoeken we u dit door te geven. Dat kan schriftelijk via de mail rechtstreeks bij de leerkracht of via een briefje maar ook 
telefonisch tussen 8.00 uur en 8.20 uur. Dit geldt ook voor een bezoek aan tandarts, huisarts of specialist. Plan deze afspraken zo veel mogelijk 
na schooltijd, maar als het niet anders kan, meldt uw kind dat via bovenstaande weg af. 
Als uw kind onder schooltijd ziek wordt, bellen wij altijd naar de ouders en laten een kind niet alleen of zonder toestemming van ouders naar 
huis gaan. Zorg daarom altijd ervoor dat de telefoonnummers (en noodnummers) die de school heeft, de juiste zijn. Geef veranderingen in NAW-
gegevens altijd op tijd door. 
Er zijn maar een zeer beperkt aantal redenen waar u verlof voor kunt aanvragen. Hier gaat het dan om bijvoorbeeld een huwelijk of begrafenis. 
Voor de specifieke redenen, zie de website van de leerplichtambtenaar voor de folder “luxe verzuim en verlof” of het protocol “toepassing leer-
plicht Movare” op de website van de school of van het bestuur. U dient dit altijd via een verlofformulier bij de directie aan te vragen.  
 
 
Gezonde school 
Onze school is een gezonde school. Dat betekent dat er extra aandacht is voor sporten, bewegen, voeding en gezonde levensstijl. 
Wij werken samen met Ecsplore, wij hanteren een drinkwater beleid, trakteren niet bij verjaardagen en doen mee met het EU-schoolfruit.  
Het voedingsbeleid staat op onze website en beschreven in de schoolgids. 
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E-mail: info.rkbsstjozef-movare.nl 

ma di wo do vr za zo 
      1 

2 
Meivakantie 

3 
Meivakantie 

4 
Meivakantie 

 
Dodenherdenking 

5 
Meivakantie 

 
Bevrijdingsdag 

6 
Meivakantie 

7 
Meivakantie 

8 
Meivakantie 

 
Moederdag 

9 
Luizencontrole 

10 11 12 13 14 15 

16 17 18 
19.30 MR 

19 20 21 22 

23 24 25 
Studiedag, alle kin-
deren vrij. 

26 
 

Hemelvaart 

27 
 

Vrije dag 
 
 

28 29 

30 31      



Juni 2022 

Kerkstraat 5 
6447 BE Merkelbeek 

 

 

Telefoon: 046-4428036 
E-mail: info.rkbsstjozef-movare.nl 

ma di wo do vr za zo 
  1 2 3 4 5 

Eerste Pinksterdag 

6 
Tweede Pinksterdag 

7 
19.30 Panelavond 

8 9 10 11 12 

13 14 15 
Meester– en  
juffendag 
 
12.30 leerlingenraad 

16 17 18 19 
Vaderdag 

20 21 22 
Kamp groep 8 

23 
Kamp groep 8 

24 
Kamp groep 8 

25 26 

27 28 
Kinjer OLS 

29 30 
19.30 MR 

   



Juli 2022 

Kerkstraat 5 
6447 BE Merkelbeek 

 

 

Telefoon: 046-4428036 
E-mail: info.rkbsstjozef-movare.nl 

ma di wo do vr za zo 
    1 

Rapport groep 1 t/m 
8 mee naar huis. 
 
 
Zomerfeest 

2 3 

4 
Studiedag,  
alle kinderen vrij. 

5 
Week van de  
oudergesprekken 
groep 1 t/m 7 

6 7 8 9 10 

11 
Week van de  
oudergesprekken 
groep 1 t/m 7 

12 13 14 
Musical groep 8 

15 16 17 

18 19 20 21 
Laatste schooldag 

22 
Studiedag,  
alle kinderen vrij. 

23 24 

25 
Zomervakantie 

26 
Zomervakantie 

27 
Zomervakantie 

28 
Zomervakantie 

29 
Zomervakantie 

30 
Zomervakantie 

31 
Zomervakantie 

t/m 2 september 
2022 




