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DE SCHOOL
2.1 - De geschiedenis van onze school
Op 1 augustus 1985 is de voormalige Mariakleuterschool samengegaan met de lagere
St. Jozefschool tot 1 basisschool: de Jozef en Mariaschool.
Op 1 augustus 1990 was de integratie verbouwing voltooid.
Per augustus 1997 telde het gebouw 7 leslokalen en 1 kleutergymzaal. Bij de start van het schooljaar 19981999 is de kleutergymzaal omgebouwd tot leslokaal.
Maar nog steeds was het schoolgebouw niet groot genoeg voor het aantal leerlingen dat zij moest herbergen.
In december 2003 ging de eerste paal de grond in van opnieuw een uitbreiding van de school. Dit keer een
grote uitbreiding. Het gebouw kreeg niet alleen een nieuw lokaal voor groep 8, maar ook de patio werd bij de
school getrokken, waardoor een grote aula werd gerealiseerd. Tevens kreeg de school twee spreekkamers,
werden de lerarenkamer en de directiekamer vergroot en kregen we een ruime keuken.
Tot slot kreeg het aanzicht van de school een metamorfose, waardoor we een moderne, frisse uitstraling
hebben kregen.
Op 1 oktober 2004 vond de officiële opening van de verbouwde school plaats.
In het voorjaar van 2016 zijn de borden aan en voor de school vernieuwd. De nieuwe logo’s van zowel de
school (met de toevoeging van de slogan: Uitdagend leren met plezier!) als de stichting waarbij de school is
aangesloten (SKO West-Friesland) hebben hiermee een mooi zichtbare plek gekregen.

2.2 - Situering van de school
De Jozef & Mariaschool is gelegen in Spierdijk.
Spierdijk is een groen en landelijk gelegen plattelandsdorp. Het dorp is langgerekt en uitgestrekt. Het centrum
van het dorp heeft een wat oudere nieuwbouw. In deze wijk is de school gelegen. Ongeveer tien jaar geleden is
aan de rand van het dorp een klein nieuwbouwproject gerealiseerd.
In de omtrek zijn meerdere grotere dorpen. De voorzieningen in deze dorpen worden door de inwoners van
Spierdijk gebruikt.
Spierdijk is een hechte gemeenschap. Dit merken wij op school door een grote groep betrokken ouders.
2.3 - Schoolgrootte
Op 23 augustus 2021 telt de school 73 leerlingen, verdeeld over 4 groepen.
Er werken op school 7 leerkrachten, 1 intern begeleider, 1 gedragsspecialist, 2 onderwijsassistenten, 1
conciërge/administratief medewerker, 2 schoonmakers en 1 directeur.
2.4 - De groepsaantallen
Hieronder een overzicht van de groepsaantallen in het schooljaar 2021-2022
Groep 1-2-3
Ongeveer 25 leerlingen
Groep 4-5-6 A
15 leerlingen
Groep 4-5-6 B
16 leerlingen
Groep 7-8
18 leerlingen

schooljaar 2021 - 2022

