Nieuw logo voor Kbs St. Joseph
In het najaar van 2021, het jaar dat de school haar 100-jarig bestaan viert, is
er volgend op een herijkte missie/visie een nieuw logo ontworpen voor Kbs
St. Joseph. Samen met ontwerpster Babs Baay en de leerlingenraad is dit
logo officieel onthuld door directeur Maurice van de Lisdonk op 2-2-2022 in
de vorm van een nieuw gevelbord op het schoolgebouw.
Het logo weerspiegelt in z’n veelkleurigheid en vormgeving mooi waar de
St. Joseph voor staat. Zo speelt het begrip ‘verbinding’ een belangrijk rol in
het ontwerp. Verbinding tussen de verschillende culturen en religies die
elkaar zo mooi versterken op de St. Joseph. De verbinding tussen
vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en persoonsvorming die het aanbod
en de aanpak van de school zo kenmerkt. De verbinding die steeds wordt
gezocht tussen de bewezen waarden uit het traditionele onderwijs en
vernieuwingen die daar betekenis aan toevoegen. De verbinding tussen
schoolteam en ouders, om de ontwikkeling van leerlingen samen te
bevorderen.
Het logo is karaktervol en kleurrijk en oogt eigentijds. Tegelijkertijd doet het
recht aan het rijke verleden van de school. Kleuren die passen bij het mooie
oude gebouw. Kleuren die terugkomen in de klassieke tegels en in de glas
in lood ramen die je overal in de school tegenkomt.
Een synergie tussen klassieke en moderne letters. Letters die zich in
verschillende culturen thuis voelen. Letters die versmolten zijn (ligaturen),

maar tegelijk hun eigen karakter behouden; om het belang te benadrukken
dat wordt gehecht aan zowel eigenheid als gezamenlijkheid.
Het logo bevat diverse verwijzingen naar de missie/visie en kernwaarden,
naar het gebouw en het schoolterrein en naar andere kenmerken van de
school.
• De kleuren van de eerste letters (St) komen overeen met die van het
logo van INOS, het bestuur waar de school toe behoort.
• De kleuren groen van de ‘J’ staan voor duurzaamheid en het groene
schoolplein, waar de school veel waarde aan hecht. Daarnaast verwijst
het groen naar de beginletters van de kernwaarden van de school,
OASE (Ontdekkend, Ambitieus, Samen en Eigenwijs).
• De gekantelde 'e' verwijst naar de kwaliteit ‘eigenwijs’, één van de vier
kernwaarden van de St. Joseph, maar is in z’n beweging ook een
knipoog naar het bewegend leren dat op de school veel aandacht
krijgt.
• De versmolten letters ‘p’ en ‘h’ verbeelden onze kernwaarde ‘samen’.
• Letters in een kleurig palet met sierlijke krullen in een ritmisch
patroon. Letters die doen denken aan muzieknoten. Verwijzingen naar
het thema kunst en cultuur dat in het aanbod op de St. Joseph een
voorname plaats inneemt.
• Het bordeauxrood van de letter ‘h’ is ontleend aan de kleur van de
vloertegels in de oudste gebouwdelen.
• De letter ‘J’ is met z’n sierlijke krul ook te zien als een omgekeerde
herdersstaf waar Sint Jozef, de naamgever van onze school, vaak mee
wordt afgebeeld.

