
Bent u op zoek 
naar een goede 

basisschool 
voor uw kind?

De Josephschool



…leer je met plezier
Goed onderwijs sluit aan bij de beleving van 
kinderen. Taal en rekenen zijn vanzelfsprekend 
belangrijk, leerlingen krijgen op onze school 
een stevige basis mee. Veel kinderen stromen 
dan ook door naar een hoge vervolgopleiding. 

Ons team zoekt voortdurend manieren om de 
kwaliteit van het onderwijs op een hoog peil te 
houden. We behandelen actuele thema’s zoals 
natuur, techniek en voeding. 
We gebruiken multimedia-middelen om 
kinderen uit te dagen. En we volgen of ze 
zich thuis voelen op school. Er is aandacht 
voor leerlingen die sneller kunnen en voor 
leerlingen die moeite hebben met leren. 



…leer je samen
Op De Josephschool helpen oudere leerlingen 
de jongere met lezen. Iedere groep geeft 
jaarlijks een voorstelling voor de andere 
klassen. Ouders organiseren creatieve ateliers 
en leerkrachten delen hun bijzondere talenten 
met de groep. En we betrekken de omgeving 
bij onze activiteiten. Samen denken en doen 
brengt kinderen op ideeën, dat stimuleert hun 
ontwikkeling. 

Een warme, positieve sfeer zorgt dat kinderen 
zich veilig voelen. Daarom dragen we 
nadrukkelijk uit dat iedereen op onze school 
zichzelf mag zijn. We leren kinderen hun eigen 
grenzen aan te geven en die van anderen te 
respecteren.  



De Josephschool in het kort...

•  Balans: tussen de cognitieve en sociaal-
emotionele ontwikkeling van het kind

•  Saamhorigheid: aandacht voor elkaar en  
de omgeving

•  Continue kwaliteitsverbetering: 
vooruitstrevende leermethoden- en 
middelen en een uitstekend team! 
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De Josephschool
Bispinckpark 31
2061 SG  Bloemendaal
Telefoon 023.525 55 89
administratie@dejosephschool.nl
www.dejosephschool.nl

Wilt u meer weten 
of een rondleiding? 

U bent van harte welkom 
om te komen kijken! 




