
 

 Basisschool De Nieuwe Jozef - Weesp  

 
Wie zijn wij ? 

Als, misschien wel nieuwe inwoner van Weesp, willen wij u van harte welkom heten. 

Voor u ligt een beknopte kennismaking met ons nieuw te bouwen locatie in de Weespersluis. U zult 

lezen dat wij als school al heel lang deel uit maken van de mooie stad Weesp en dat wij verder gaan 

met onze ideeën van onderwijsgeven in bassischool De Nieuwe Jozef.  Een korte schets: 

De Jozefschool  

De huidige Jozefschool ligt sinds 1933 in het centrum van Weesp aan de Blomstraat. De straat naast 

de voormalige Katholieke kerk.  

Vanaf de jaren ’30 ontstonden er rond de Laurentiuskerk aan de Herengracht te Weesp twee lagere 

scholen, de meisjesschool ‘De Teresiaschool’ en de jongensschool ‘De Petrus Canisiusschool’.  

Vanaf de jaren 50 kwam daar nog kleuterschool, ‘De Jacinta ’, bij. 

De scholen werden samengevoegd en zo ontstond de Laurentiusschool. In 1985 werd ook de Jacinta 

kleuterschool toegevoegd en zo werd de Laurentiusschool een basisschool.  Op de huidige school 

vindt u nog alle namen, die deze geschiedeins vertellen, terug. 

In 1996 werd een fusie aangegaan met de Jozefschool Muiden en veranderde de naam in 

Jozefschool. Vanaf augustus 2018 is de Jozefschool weer een zelfstandige basisschool en dus los 

van Muiden.  Sinds 2006 valt de school onder het Asko bestuur uit Amsterdam (Amsterdamse 

Stichting Katholiek Onderwijs). Samen met 33 andere scholen vormen wij nu één stichting.  

De laatste fase van de huidige Jozefschool is ingegaan. De locatie zal tot 2028 open blijven voor de 

kinderen die er nu op zitten. Een derde van alle kinderen in de groepen 1 t/m 4 is woonachtig in de 

Bloemendalerpolder en zal meeverhuizen naar basisschool de Nieuwe Jozef. 

Spannend en vol energie zullen wij het onderwijs dat wij voorstaan op de Nieuwe Jozef voortzetten 

  
 

 

 

Basisschool De Nieuwe Jozef  

Op 14 november 2019 hebben wij in de Bloemerdaler Polder de eerste paal in de grond geslagen.  

De eerste paal van o.a. basisschool De Nieuwe Jozef.  Wij gaan er vanuit dat op 1 maart 2021 onze 

nieuwe school van start gaan. 

Naast onze brede school De Nieuwe Jozef zal er ook een tweetal peuterspeelzalen worden 

gehuisvest, een sporthal en een tweede basisschool genaamd Weespeerrijk.  

Onze nieuwe school zal op termijn 350 tot 500 leerling dagelijks van onderwijs voorzien. 

De eerste oplevering staat op eind januari 2021 gepland.. 

Wij zien onze school en het complex daaromheen als een belangrijke voorziening voor de wijk. 

Het schoolgebouw zien wij meer dan alleen het lesgebeuren.. Het schoolplein is open voor de buurt 

en in de grote gymzaal kunnen verschillende Weesper sportverenigingen terecht.   

Ook werkt de school samen met de buitenschoolse opvang (BSO) en de vroeg- en voorschoolse 

educatie (VVE) om ons onderwijs gezamenlijk vorm te geven. 

  

In de het gebouw komt ook een multifunctionele buurtkamer met keuken en opslag. Op deze manier 

ontstaat een buurtvoorziening voor maatschappelijke en sociale activiteiten. Het beheer van deze 

buurtkamer komt in handen van de bewoners van Weespersluis. Tenslotte komt er in het gebouw een 

door de gemeente te verhuren ontmoetingsruimte.  

Na afloop van het realiseren van het hoofdgebouw worden er in een tweede fase nog veertien lokalen 

gerealiseerd: voor iedere school zeven. Wanneer met de bouw van deze lokalen gestart wordt, hangt 

af van de demografische ontwikkelingen in de wijk. Zo wil de gemeente het aanbod van leslokalen 

aan laten sluiten op de vraag vanuit de buurt.   

  



 
  

Visie en onderwijs Nieuwe Jozef  

Wat voegen wij als school toe aan het schoolse leven van kinderen ? 

Eigenaarschap en persoonsvorming staan bij onze school boven aan.  

Hieronder een beschrijving. 

  
Een plaats voor elk kind  

Een mens wil graag gezien worden zoals hij is. Een kind zeker. Of het hoog of laag springt, of het links 

of rechts hinkelt, het mag niet uitmaken.  

Elk kind moet voelen een plaats te hebben in de groep en in de gemeenschap van school. Het kind 

moet weten dat het er toe doet, dat het op de Nieuwe Jozefschool aanwezig mag zijn. Onze school 

bevestigt het kind in zijn (school)bestaan en helpt het bij zijn/haar ontwikkeling.  

Elk kind mag zich op De Nieuwe Jozef cognitief, sociaal-emotioneel en kunstzinnig laten zien.  

Basisschool De Nieuwe Jozef staat voor inclusief onderwijs. 

  
Kwaliteit is consequent kindgericht  

Op onze school bieden wij in drie leerlagen ( 3- 6 jarigen, 7 tot 9 jarigen en 10 tot 12 jarigen) met elk 

een eigen team leerkrachten, onderwijs aan. Elk leerlaag heeft zijn eigen kleur en inrichting. 

Ons motto: 'kwaliteit is consequent kindgericht ' zien we terug binnen de school en ons onderwijs.   

Op onze school bouwt een kind aan verantwoordelijkheden, werk het samen aan verschillende 

opdrachten en leert het van en met elkaar. Op deze wijze kunnen leerlingen van verschillende 

leeftijden, ontwikkelingsgebieden en -niveaus en met diverse talenten zich ontplooien met optimale 

aandacht.  Wij gaan uit van eigenaarschap en persoonlijk leren.  

  
Thuisgroep en vaste leerkracht  

Binnen de leerlaag hebben de leerlingen hun eigen thuisgroep en vaste leerkracht. In de thuisgroep 
hebben de leerlingen hun vaste, gezamenlijke startmoment en reflectiemomenten gedurende de 

schooldag. Tussen de instructieblokken door plannen de leerlingen hun eigen activiteiten. Zo leren zij 

zelfstandig te werken en kan er onderwijs op maat voor alle kinderen geboden worden. In de meeste 

gevallen zal de leerkrcht een coachende stijl aannemen. 

  

Ondernemend- en ontdekkend leren  

Onze school werkt met het concept van ondernemend- en ontdekkend leren. Onze ruimtes zijn dan 

ook zo ingericht dat de vakken betekenisvol kunnen worden gegeven en in samenhang worden 

vormgegeven en aangeboden.  

In blokken van zes/acht weken werken de leerlingen in het middagprogramma aan een thema, waar 

ook workshops onderdeel van uitmaken. Tijdens deze thema's krijgen de leerlingen de ruimte om 

eigen ideeën in te brengen en zo dus eigenaar te worden van het thema..  

 

Innovatief en up to date 

Innovatie staat bij ons hoog in het vaandel. Wij willen altijd op de hoogte blijven van de laatste trends 

en onderwijsinzichten en hebben daarom ook voortdurend aandacht voor verbeteringen, 

vernieuwingen en aanpassingen die nodig zijn. Alleen op deze manier kunnen wij ons onderwijs aan 

de kinderen voor de toekomst waarmaken en garanderen. De maatschappij verandert snel en daar 

moet school op acteren nadat zij met de ouders en het team keuzes heeft gemaakt. 

Onze school is een opleidingsschool van de Pabo HVA in Amsterdam. Door verbonden te zijn met 

een pedagogische academie blijven wij up to date. 

 

HVO methode  

Zoals eerder vermeld, is op de Nieuwe Jozef veel aandacht voor cultuur, kennisconstructie, ICT-

vaardigheden, probleemoplossend denken, creativiteit en planmatig werken.   

Alle leerlingen worden uitgedaagd om hun kwaliteiten te laten zien op cognitief, sociaal emotioneel, 

kunstzinnig (drama, dans, muziek en beeldende vorming) en sportief gebied.   



 
In de omgang met elkaar en het tot stand brengen van, zijn de uitgangspunten van onze eigen HVO 

methode (Hart van Onderwijs) leidend. Met deze door ons zelf ontwikkelde methode voor sociaal-

emotionele leren, persoonlijk leren en systeemleren willen wij de kinderen meenemen in hun 

individuele en persoonlijke zijn. Dmv kindgesprekken zet een kind zich neer, geeft aan wat het nodig 

heeft en geeft hij/zij aan waar we op gaan focussen. 

 
De doelen van onze HvO aanpak: 

• Kinderen als leerlingen laten groeien en in bredere zin als ‘mens, waarbij een groot accent op 
eigenaarschap wordt gelegd; dat wil zeggen dat kinderen zoveel mogelijk bij hun eigen leerproces 
betrokken worden.  

• Leerkrachten in hun leraarschap te laten groeien door hen in hun eigen kwaliteiten en 
leerkrachtvaardigheden te faciliteren en in bredere zin als ‘mens’.  

 
Hierbij zijn drie basisprincipes van belang: 
o Ontwikkel het positieve/gewenste in kinderen en leerkrachten en een team 
o Omgaan of inperken van het ongewenste/negatieve 
o Jezelf leren kennen; dit is een belangrijk onderdeel van het eigenaarschap  
 

Hieronder worden de verschillende geledingen van de visie verder kort uitgelegd. 
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Het centrum, wijsheid en compassie, is het hart van HvO. Onder wijsheid wordt verstaan de kennis 
die kinderen en leerkrachten ontwikkelen over zichzelf, de ander en de wereld. Wijsheid is niet alleen 
cognitieve kennis, maar ook ervaringskennis en intuïtieve kennis. Onder compassie wordt verstaan 
een sociale bewogenheid om goed met jezelf, de ander en de wereld om te gaan. Wijsheid en 
compassie vormen twee kanten van een medaille. Door het ontwikkelen van wijsheid groeit 
compassie en door meer sociale bewogenheid ontwikkeld zich een verdergaande wijsheid.  
 
De eerste cirkel uit bovenstaande figuur bestaat uit de vier hartkwaliteiten.  

 
 
 
Dit zijn krachtige kernwaarden in de school. Hieronder 
staan ze kort beschreven:  
 
1. Gelijkheid:        “We horen bij elkaar” 
2. Vriendelijkheid: “We zijn vriendelijk voor onszelf en  
                              anderen” 
3. Mededogen:     “We helpen en begrijpen onszelf en 
                              anderen” 
4. Blijdschap:        “We zijn blij voor en met onszelf en  
                              elkaar” 
 



 
 
De vier hartkwaliteiten worden in het prentenboek “Vier Hartsvrienden” verder uitgewerkt. In alle 
klassen zijn de hartkwaliteiten ook zichtbaar in de vorm pictogrammen. 
 
De tweede cirkel uit bovenstaand figuur bevat de zes vaardige middelen. Dit zijn middelen om 
vaardig te leren en vaardig met elkaar om te gaan. Hieronder worden ze kort genoemd: 
 
1. Vrijgevigheid: “We geven, delen en lenen van elkaar” 
2. Discipline:      “We houden ons aan regels op school, 
                           vergroten positief gedrag en vermijden  
                           negatief gedrag” 
3. Geduld:          “We leren omgaan met moeilijke dingen” 
4. Inzet:             “We doen ons best om zelf iets te bereiken en  
                           om  een leuke en goede klas te krijgen” 
5. Concentratie: “We richten onze aandacht, houden onze 
                           aandacht vast en brengen onze aandacht 
                           weer terug” 
6. Wijsheid:        “We leren veel over onszelf, de ander en de 
                           wereld” 
 
De zes vaardige middelen wordt in het prentenboek “Zes 
Waardevolle Vrienden” verder uitgewerkt. 

 
De derde cirkel bestaat uit de drie toepassingsgebieden: 
 
- Persoonlijk leren. Hierbij gaat het om persoonlijke lessen ten aanzien van bijvoorbeeld 

werkhouding, sociaal-emotioneel leren. Bij de persoonlijke lessen maken zowel kinderen als 
leerkrachten zogenaamde ik-kaartjes. Dit wordt vanaf groep 4 gedaan. Nav een maandelijks 
kindgesprek blijven de kinderen in beweging en houden wij en de kinderen hun ontwikkeling 
middels een portfolio bij. 
 

- Sociaal-emotioneel leren.  Hierbij wordt van de HvO schijf van 5 uitgaan. Deze schijf bestaat uit 
5 fases voor sociaal-emotioneel leren, waarin kinderen schoolbreed sociale vaardigheden 
aanleren en sociaal competenter worden. In de fases worden de hartkwaliteiten en de vaardige 
middelen aan elkaar gekoppeld worden. De 5 fases zijn: 
1. We zijn een groep, hierin wordt het fundament van een groep gelegd 
2. Samenwerken, delen en spelen 
3. Spreken en luisteren 
4. Zorgzaamheid en verantwoordelijkheid 
5. Blijdschap, waardering en complimenten 

 
- Systeem leren. Hierbij gaat het om het vergroten van de betrokkenheid van ouders, kinderen, 

leerkrachten voor HvO. Ouders worden meer betrokken door nieuwsbrieven, informatie- avonden, 
workshops etc. Kinderen worden meer betrokken door ik-kaartjes, ik-rapporten, portfolio’s, 
reflectiebladen etc. Onder systeemleren wordt ook een vergaderstructuur verstaan waarin alle 
betrokkenen elkaar regelmatig zien en ervaringen uitwisselen, bijvoorbeeld bij studiedagen, 
bouwvergaderingen, zorgvergaderingen, klassenbezoeken etc. 

 
Ons doel  
Het bovenstaande heeft allemaal het volgende tot doel: 

Door kinderen hun eigen krachten te laten leren kennen en ervaren, te ontdekken en te leren inzetten 

wordt dit hun basis van handelen. Namelijk: het goede doen op het juiste moment, voor jezelf en je 

medeleerlingen. We streven naar een hoge kwaliteit van verbondenheid en gaan uit van het positieve 

in de mens en hun vertrouwen in de wil om te groeien.  

Ons doel is de leerlingen een rugzak vol (zelf)kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen mee te geven 

en zo richten wij dan ook de school en het leren in..  

   



 
 

Dagindeling 

 

Voorbeeld Rooster kinderen van 7-9 jaar en kinderen van 10-12 jaar 
Rooster voor de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

Tijd Wat Waar  Wie 

8.15 – 9.00  Campingmodel:  
Kinderen gaan naar hun 
eigen basisgroep. 
Elk kind meldt zich en gaat 
zelfstandig aan de slag op 
het leerhgebied 

Basisgroepsruimte of 
leerplein 

Leerkrachten  

9.00 – 9.15  Dagopening: 
Voorbereiding op de dag. 

Basisgroepsruimte Eigen leerkracht 
  

9.15-10.15 Werkblok 1*: 
Instructie en zelfstandig 
(ver)werken. 

Instructie in 
basisgroepsruimte 
Zelfstandig verwerken in 
basisgroepsruimte of 
leergebied 

Specialist** 

10.15 – 11.15 Werkblok 2: 
Instructie en zelfstandig 
(ver)werken. 

Instructie in 
basisgroepsruimte  
Zelfstandig verwerken in 
basisgroepsruimte of 
leergebied 

Specialist 

11.15 – 12.15 
  

Werkblok 3: 
Instructie en zelfstandig 
(ver)werken / kinderen 
spelen zelfstandig. 

Instructie in 
basisgroepsruimte  
Zelfstandig verwerken in 
basisgroepsruimte of 
leergebied 

Specialist 

12.15 - 13.00 Eten en drinken 
Buiten spelen 

Basisgroepsruimte  
Speelplein 

In twee shifts  
pauze leerkrachten 

13.00 – 15.00 Ontdekkend en 
ondernemend 
leren(zaakvakken, Engels, 
creatieve vakken, gym en 
muziek) 

Basisgroepsruimte en 
leerplein 

Leerkrachten, 
instructeur, 
begeleider evt. 
assistent, specialist 

 
  

  

15.00 - 15.15  Afsluiting Basisgroepsruimte  

  
Alleen de woensdag zullen de kinderen om 12.30 uur uit zijn. Wij hebben een continue rooster 
De ochtend starten de kinderen volgens het zogenaamde “campingmodel”.  
De medewerkers van een leerlaag zijn gedurende de dag samen verantwoordelijk voor de diverse 
instructies. 
Het middagprogramma biedt keuzemogelijkheden op gebied van diverse ontwikkelgebieden als 
creativiteit, sport, oriëntatie op de wereld etc. Tijdens deze activiteiten wordt de samenwerking met 
oudere en jongere kinderen gestimuleerd en georganiseerd. Er wordt bij ons op school gewerkt met 
specialisten. 

 
 



 
Campingmodel wat is dat ? 

 
Op een camping zet je je tent neer op een plek die je goed lijkt als uitvalsplek. Op school kiest een 
kind als het ware een plek om te gaan werken. Het lezen van een boek heeft een andere plek nodig 
dan het samenwerking aan een thema. . 
Kinderen kiezen bij ons op school daarom elke ochtend de eerste drie kwartier een plek waar zij aan 
de slag gaan. Dit hoeft dus niet hun eigen groep te zijn. Zij bepalen binnen de opgegeven kaders 
waarmee ze aan de slag gaan en met wie ze willen samenwerken. 
Op de camping zijn ook altijd gereserveerde plekken. Deze plekken zijn bedoeld voor de leerkracht 
om de kinderen te begeleiden. Met de kinderen wordt afgesproken wat er van hen wordt verwacht 
middels kind gesprekken die maandelijks plaatsvinden. 
Kinderen worden dus ook op de gereserveerde plekken uitgenodigd om bijvoorbeeld van de 
leerkracht instructie te krijgen of om een kindgesprek te voeren. 
 
Impressie van de lokalen 
 

 
Onderste verdieping groepen 1 t/m 3 
 

               
 
              Kookgebied voor de kinderen en lerarenkamer bovenste etage 



 

 
 
Wij hebben de speelplaats zo ingericht dat er ook buiten les gegeven kan worden. Naast spel wordt er 
gedurende de week ook door alle groepen op bepaalde momenten buiten lesgegeven. 
 
 
 
 
Tijdens het informatiemoment dat met u is afgesproken zal het een en ander zoals hier is beschreven 
met u worden besproken.  
 
 
Hartelijke groet, 
 
Remon Pontman 
Directeur Jozefschool en basisschool De Nieuwe Jozef 
 
 

 


