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Inleiding

Bedankt voor uw interesse in de Sint-Jozefschool. 
 

In deze brochure lichten we onze schoolvisie en het
organogram van onze school toe. We stellen met trots
ons team voor. We staan ook stil bij alle praktische
informatie die voor u als ouders nuttig kan zijn. 

Wanneer u na het lezen van deze brochure nog vragen
heeft dan kan u steeds bij ons terecht via 02/375.53.20
of via secretariaat@sintjozefschool.be en
 directie@sintjozefschool.be. 



Schoolvisie
Vijf waarden als voortdurend kompas.

Onze schoolvisie wordt samengevat in onderstaande
figuur: (i) dialoog, (ii) betekenisvol, (iii) ondernemend,
(iv) zorg, (v) verbondenheid. Deze vijf waarden vormen
samen de identiteit van de Sint-Jozefschool. Deze
identiteit vertaalt zich in ons pedagogisch kader, maar
ook in ons personeelskader én definieert ook de
manier waarop we samenwerken met ouders en
ondersteunende diensten. Wij beschouwen het als een
kompas van waaruit we keuzes maken, trajecten
uitzetten, waarop we ons op (her-)oriënteren.



Element 1: Dialoog.
Onze Sint-Jozefschool is een katholieke dialoogschool.
Dat betekent dat ontmoeting en dialoog centraal staan.
Elke leerling, ouder, leerkracht, teamlid is welkom
vanuit zijn eigen achtergrond, met zijn eigen identiteit
en eigenheid, talenten en valkuilen. Wij willen dat de
school een ontmoetingsplek kan zijn waarin iedereen
vanuit de christelijke waarden van respect, openheid,
gastvrijheid en liefde wordt benaderd. Waar we
nieuwsgierig en open zijn naar de ander. Waar we
overtuigd zijn van de rijkdom van een diversiteit aan
achtergronden, meningen en overtuigingen. Waar we
weten dat we de ander nodig hebben om zelf te kunnen
groeien en ons ontplooien.

 

 
Element 2: Betekenisvol.
Wij zijn er in de Sint-Jozefschool van overtuigd dat het
basisonderwijs een zeer belangrijke plaats heeft in onze
maatschappij. Hier ontplooien zich immers de leiders,
kunstenaars, ouders, … van morgen. Hier worden de
fundamenten van onze toekomst gelegd. Als school
willen wij dan ook werken aan een geïntegreerd
onderwijsinhoudelijk aanbod dat leren steeds plaatst
binnen een breder groei- en ontwikkelingsproces. Het
leerplan van het katholiek onderwijs ZILL (cf. ‘Zin in
leren. Zin in leven’) vormt hier het belangrijkste
fundament. Van hieruit is er aandacht voor de
ontwikkeling van de hele persoon: hoofd, hart en
handen. Dat betekent dat we investeren in de
ontwikkeling van de kennis, vaardigheden, attitudes en
inzicht die leerlingen nodig hebben om zelfredzaam en
gelukkig te functioneren in de hen omringende wereld.
Onze meertalige grondhouding is hier ook een
belangrijk voorbeeld van.



Element 3: Ondernemend.
De Sint -Jozefschool kenmerkt zich ook door een nadruk
op ondernemerschap. Dat betekent dat we er zelf vanuit
een beroepsfierheid en vanuit een engagement naar onze
leerlingen steeds naar streven om te groeien, ons te
ontplooien. We stellen ons doelen en we werken samen
om deze te bereiken. We streven telkens opnieuw en in
de verschillende lagen van onze school naar kwaliteit.
Hierbij verhouden we ons tot de snel ontwikkelende
maatschappij en maken we ruimte voor vernieuwing,
voor de rol van ICT, denken we na over uitdagingen, etc.
Onze leerlingen stimuleren we om hun talenten te
ontdekken en te ontwikkelen, om zichzelf uit te dagen.
Om fouten te durven en kunnen maken en hieruit te
leren en te groeien.

Element 4: Zorg.
De Sint-Jozefschool onderscheidt zich ook door zijn
nadruk op zorg en zorgzaamheid. Naar de leerlingen
én naar elkaar. We vinden het belangrijk dat leerlingen
zich goed en veilig voelen op onze school. Alleen
wanneer leerlingen zich goed voelen, kunnen ze
immers tot leren komen en zichzelf ontplooien. We
hebben dan ook aandacht en zorg voor de talenten én
specifieke noden van iedere leerling en differentiëren
onze aanpak. Wij kiezen voor een brede basiszorg
waarin elke leerling wordt opgevangen en op maat
begeleid. Dit trekken we door naar ons
personeelsbeleid. We willen immers dat de Sint-
Jozefschool een plek is waarin leerling én leerkracht
zich goed voelen, de eigen talenten kunnen benutten
en volop kunnen leren, groeien en zichzelf
ontwikkelen.



Element 5: Verbondenheid.
Tot slot zetten wij op de Sint-Jozefschool enorm in op
verbondenheid. Verbondenheid in het team,
verbondenheid met én tussen de leerlingen én
uiteraard ook verbondenheid met de ouders. Wij vinden
het belangrijk om een familiale sfeer te behouden én te
stimuleren op onze school. We willen dat er op onze
school geen drempels worden ervaren om elkaar te
vinden, met elkaar te communiceren en samen te
werken. We vinden het belangrijk om elkaar oprecht te
ontmoeten, op elkaar betrokken te zijn en zo samen
een gemeenschap te vormen waarin iedereen zich
welkom en thuis voelt.



De leerling in het hart van onze school

Organogram.

Bij de opstelling van het organogram van onze school zijn we 
vertrokken vanuit onze visietekst en de bijhorende waarden.



In het hart van het organogram bevindt zich de leerling.
Wij vinden het heel belangrijk dat alles wat we doen op
school telkens de leerling en zijn groeiproces centraal stelt.

Het dichtst bij de leerling staan het leerkrachtenteam en
het zorgteam. Zij stellen alles in hun werk om leerlingen zo
te ondersteunen dat ze hun talenten kunnen ontplooien,
volop kunnen leren en zichzelf maximaal kunnen
ontwikkelen.

De volgende laag ondersteunt de leerkrachten en het
zorgteam zodanig dat zij zich maximaal met hun kerntaak
kunnen bezighouden, hun talenten kunnen inzetten en
voortdurend kunnen groeien en zichzelf professioneel
ontwikkelen. 

De buitenste laag van ons organogram bestaat uit het
schoolbestuur en de scholengemeenschap. 

       Zij ondersteunen de gehele school en maken uitwisseling    
       van goede praktijken mogelijk.



Het kleuterteam

Het Sint-Jozefteam

Het lagere schoolteam

2KKa: Juf Alicia
2KKb: Juf Leslie

 3KKa: Juf Martine
 3KKb: Juf Morgan

Onthaalklas: Juf Hilde
1e  kleuterklas: Juf Monica 
                              & Juf Gulcan (op vrijdag)
2e kleuterklas: 

3e kleuterklas:

Bewegingsopvoeding: Meester Dominic
Kinderverzorgster: Juf Kathleen (op maandag & dinsdag)

1A: Juf Jenny en juf Christine (op maandag)
1B: Juf Sarah V.

1A: Juf Lara
1B: juf Laure

3A: Juf Olivia
3B: Juf Joke / juf Claire

1e leerjaar:  

2e  leerjaar: 

3e leerjaar: 



Het Sint-Jozefteam

Het lagere schoolteam

Het zorgteam

Juf Eef (kleuters)
Juf Gulcan (kleuters)
juf Christine (1 - 3 LO)
juf Indra (4 - 6 LO)
meester Arthur

Zorgcoördinator: Juf Lisa 

Zorgleerkrachten: 

 

4A: Juf Nadia
4B: Juf Sarah B.

5A: Juf Louise
5B: Meester Sam

6A: Meester Erik
6B: Juf Veerle

4e leerjaar:

5e leerjaar: 

6e leerjaar: 

Bewegingsopvoeding: meester Dominic (1, 2 en 3 LO)  
                                          & meester Arthur (4, 5 en 6 LO)
Zwemmen: meester Dominic & meester Arthur



Het Sint-Jozefteam

Secretariaat & ondersteunend team

Secretariaat: 
Nadine Boone
secretariaat@sintjozefschool.be

Aanvangsbegeleiding: Elodie Husson

Preventieadviseur: Karla Geldof

ICT-coördinator: Bart Swalus

Onderhoudsteam & bewaking

juf Fatiha E.K.
juf Karima
juf Nechoua
meester Andy
juf Fatiha



Het Sint-Jozefteam

Administratief beleidsondersteuner: 
Charlotte Christiaens
charlotte.christiaens@sintjozefschool.be 

Pedagogisch beleidsondersteuner: 
Elodie Husson
elodie.husson@sintjozefschool.be 

Zorgcoördinator:
Lisa De Baere
zorg@sintjozefschool.be

Directie:
Carolien Van de Velde
directie@sintjozefschool.be 

 

Beleidsteam



Het Sint-Jozefteam & partners

Ouderraad

Personeel: mevr. Roels Leslie - verkiezing nieuw lid wordt 
georganiseerd
Ouders: de heer Stijn Claeys, mevr. Goubau

 

Schoolraad

Voorzitter: Stijn Claeys
sclaeys@racine.eu
Leden worden nog bekend gemaakt.

 

CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding)

CLB Pieter Breughel
Opzichterstraat 84 
1080 Brussel
tel: 02/512 30 05

 



Het Sint-Jozefteam & partners

Schoolbestuur

mevr. Kathleen Vandenborre-Lein
mevr. Christine Segers (uittredend lid)
nieuwe leden worden zo spoedig mogelijk                      
bekend gemaakt

VZW Parochiescholen Sint-Jozef & Sint-Vincentius 
Sint-Jobsesteenweg 608, 1180 Ukkel
Voorzitter: de heer Frederic Convent
Leden: 

 

Onze school maakt deel uit van:
scholengemeenschap Tweebergen
Baron Guillaume Van Hammestraat 20
1180 Ukkel
www.tweebergen.be

 

Scholengemeenschap



Praktische informatie

De betalingen gebeuren via een voorschot (begin van elk
trimester). De onkosten worden van het voorschot afgetrokken.
Op het einde van elk trimester komt er een afrekening. 
Betalingen van voorschot en afrekening gebeuren binnen een
termijn van 5 werkdagen. Als de school een herinnering moet
sturen, zullen volgende rappelkosten worden aangerekend:
€1,89 per brief, €9,45 per aangetekende zending, €1 euro per
telefonische aanmaning. 

Betalingen

Bijdrageregeling schooljaar '22-'23

  €3,40 voor kleuters
  €3,70 voor kinderen van de lagere school
  €0,75 voor soep

Op onze school kan warm middagmaal en soep gebruikt
worden. 

Middagmaal = soep, hoofdgerecht en dessert. 

Kostprijs: 

Wij vragen aan alle kinderen die op school blijven eten €8,00 per
maand voor de middagbewaking. 

Voor beschadigde of verloren boeken, vragen wij €15. 



Praktische informatie

Ochtendbewaking: gratis

Avondbewaking: 
15u30 - 15u45: gratis
15u45 - 16u15: € 0,50
16u15 - 16u45: € 0,50
16u45 - 17u15: € 0,50
17u15 - 17u30: € 0,50
17u30 - 17u45: € 1
vanaf 17u45: € 5 per begonnen halfuur

Woensdagmiddag: gratis bewaking van 12u15 tot 13u
                                       opgelet: geen opvang na 13u

Bewakingen

Studie

 1e en 2e leerjaar - van 15u45 tot 16u15 - prijs: € 2,50 / dag
 3e tot 6e leerjaar - van 15u45 tot 16u45 - prijs: € 3,00 / dag

Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de kinderen die
het wensen hun huistaken maken en lessen leren in de studie.



Praktische informatie

Een fiscaal attest inzake 'uitgaven voor de opvang van kinderen
minder dan 12 jaar' wordt aan elke leerling meegegeven in
februari. 
Dit attest heeft betrekking op de uitgaven voor middagtoezicht,
avondtoezicht en studie met een maximum van € 11,20 / dag.

Attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen -12 jaar

Gymkledij

Gymbroek:                                             € 13
T-shirt (met logo van de school):         € 11

Zwemmen

Vanaf het eerste leerjaar. 
Busvervoer van en naar het zwembad (enkel 1e, 2e en 3e
leerjaar): via het openbaar vervoer. 
Leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar gaan te voet en bij
slecht weer met het openbaar vervoer. 
Inkom zwembad: € 1,50 per beurt. 
De school neemt ook een gedeelte van deze kosten voor haar
rekening. 



Praktische informatie

uitstappen: musea, tentoonstellingen, toneelvoorstellingen,
schoolreis, sportdag, ...
zwemmen (1e tem 6e leerjaar)
specifiek klasmateriaal, ...

Max. € 45 voor de kleuterschool
 Max. € 90 voor de lagere school

In dit bedrag zitten o.a. de prijzen van: 

De activiteiten zijn elk schooljaar verschillend en worden per klas
georganiseerd volgens aanbod. 

Optioneel

tijdschriften en leesboekjes. Er wordt bij het begin van het
schooljaar de mogelijkheid gegeven om een keuze te maken
tussen verschillende tijdschriften en leesboekjes. Ze kunnen
d.m.v. een jaarabonnement via de school besteld worden.
Het bedrag per jaarabonnement schommelt tussen € 16,00
en € 45,00.

meerdaagse extra-murosactiviteiten: deze facturen zullen
over de hele lagere school de € 450 niet overschrijden. 

U kan VRIJ intekenen voor: 

Bijdrage binnen de maximumfactuur



meerdaagse extra-murosactiviteiten: 
openluchtklassen (niet verplicht)

bos-, zee-, sport-, natuur-, ruimteklassen
4e en 5e leerjaar
4 à 5 dagen
ca. € 200

sneeuwklassen (niet verplicht)
6e leerjaar
ca. 10 dagen
ca. € 595

U kan VRIJ intekenen voor: 

Opdat de kostprijs van de maximumfactuur, nl. € 450 niet
overschreden zou worden, zal de school, in samenwerking met
de ouderraad, activiteiten organiseren waarbij geld ingezameld
wordt om de extra-murosactiviteiten te bekostigen. De rest van
de te betalen bedragen wordt door de school en de ouderraad
bijgepast. 

Data
Voor een overzicht van de belangrijke data voor dit schooljaar
verwijzen we u graag door naar het handige overzichtje in
bijlage. U vindt dit tevens terug op onze website. 


