
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
En dan is daar al weer de laatste Nieuwsflits van dit 
schooljaar! Een jaar dat, ondanks het relatieve ‘lange 
schooljaar’ is omgevlogen. 
 
Vorige week hebben we de drie afscheidsavonden 
gehad waarbij de groepen 8 zich van hun theatrale en 
muzikale kant hebben laten zien.  En daarna zijn door 
de leerkrachten een hoop herinneringen opgehaald 
aan 8 jaar basisschool. Leuk om te horen hoe positief 
er door leerlingen en ouders wordt teruggekeken op 
die periode! 
Afgelopen dinsdagochtend werden deze leerlingen 
dan ook officieel de school uitgezwaaid door alle 
andere leerlingen en leerkrachten. Ook weer zo’n 
mooi moment om als groep 8 leerling door een 
erehaag van honderden Baken-leerlingen te lopen. 
 
Verder treft U in deze Nieuwsflits ook alle roosters 
voor komend schooljaar al aan. We zullen die 
roosters in de eerste Nieuwsflits (laatste 
vakantieweek) nogmaals herhalen. 
 
De overige groepen hebben op woensdag 17 juli in 
hun nieuwe lokaal kennis gemaakt met hun nieuwe 
leerkracht(en) voor komend schooljaar. Best 
spannend voor beide partijen.  
 
Ik wil u namens het gehele team van Het Baken een 
hele fijne zomervakantie toewensen en we zien u 
graag weer terug op de eerste schooldag van het 
nieuwe schooljaar: maandag 2 september 2019. 
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 
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Groepsindeling schooljaar 2019-2020 

Zoals elk schooljaar is de groepsindeling weer een 
aardige puzzel. Veranderende werktijdfactoren, 
zwangerschappen, vertrekkende collega’s en de 
bijbehorende sollicitatieprocedures. Dat alles zorgde 
voor een behoorlijke uitdaging! 
 
Wij zijn er dan ook trots op u een (bijna) volledige 
groepsindeling te kunnen presenteren waar (bijna) 
alle groepen weer bemenst zijn en  waar we ook nog 
mensen vrij hebben kunnen roosteren voor 
ondersteunende- en vervangende werkzaamheden.  
 
In deze indeling mist u drie collega’s: 

 Juf Inge Heideman gaat volgend schooljaar 
dichter bij huis werken. Zij zal als nieuwe 
uitdaging  les gaan geven op een binnenstad 
school in Rotterdam. 

 Juf Sharon Stelten gaat een carrièreswitch 
maken. Zij heeft na de zomervakantie een 
baan buiten het onderwijs geaccepteerd. 

 Juf Dana Arts heeft kort geleden 
aangegeven te gaan verhuizen naar Leiden 
en heeft daar in de buurt inmiddels ook een 
nieuwe baan geaccepteerd. 

 
Wij wensen hen veel plezier op hun nieuwe werkplek! 
 
Gelukkig is het ons op dit moment al grotendeels 
gelukt om competente en ervaren vervangers te 
vinden: 

 Meester Aad-Jan de Heij stapt over van een 
andere basisschool in Zoetermeer naar Het 
Baken. Hij zal op maandag t/m donderdag in 
een groep 5 les gaan geven. Op vrijdag zal hij 
o.a. werkzaamheden in het kader van 
‘wetenschap en techniek’ op onze school 
vorm gaan geven. 

 Juf Trudy Brand stapt over van een 
basisschool uit Den Haag naar onze school. 
Zij zal op woensdag t/m vrijdag gaan werken 
in groep 1/2F. 

 De vacature voor de vervanging van Juf 
Dana in groep 6C staat op dit moment uit. Dat 
is ‘plan A’.  
Wij hebben gelukkig ook een goed intern  
‘plan B’ voor het geval we geen geschikte 
externe vervanger voor de start van het 
nieuwe schooljaar kunnen vinden. In dat 
geval zal juf Dorien op donderdag en vrijdag 
groep 6C bemensen en zal Meester Aad-Jan 

 



fulltime voor groep 5B staan. Dit is een 
tijdelijke oplossing totdat we de vacature 
ingevuld hebben gekregen.  
N.B.: Op dit moment weten we zeker dat juf 
Dorien in groep 6C gaat starten, want de 
vacature gaat voor de vakantie zeker niet 
meer ingevuld worden. Meester Aad-Jan zal 
dus fulltime starten in groep 5B. 

 
Hieronder de volledige groepsindeling voor komend 
schooljaar: 
 
Groep 1/2A : juf Sabine  
Groep 1/2B : juf Julia en juf Silvia 
Groep 1/2C : juf Stefanie 
Groep 1/2D : juf Vanessa Kaminski en juf 
    Karen 
Groep 1/2E  : juf Baukje en juf Jacqueline 
Groep 1/2F : juf Renate en juf Trudy 
Groep 3A : juf Nathalie en juf Karin 
Groep 3B : juf Brigitte en juf Anne 
Groep 3C : juf Wendy Vollebregt en juf  

Jessica v/d Heijden 
Groep 4A : juf Jeannette en meester  
   Tom 
Groep 4B : juf Saskia en juf Denise 
Groep 4C : juf Tamara en juf Petra 
Groep 5A : juf Annette en juf Floortje 
Groep 5B : Meester Aad-Jan en juf  
   Dorien 
Groep 5C : juf Mascha en juf Marieke  
   van Dijk 
Groep 6A : juf Angela en juf Marinda 
Groep 6B : juf Eveline en juf Marieke 

Hulst 
Groep 6C : juf Joyce en vacature 
Groep 7A : juf Bianca en juf Joy 
Groep 7B : meester Erik 
Groep 7C : juf Chamara 
Groep 8A : juf Esmeraldha en juf Yvette 
Groep 8B : juf Niesa en meester Henk 
Groep 8C : juf Wendy van der Drift 
 
Gym  : meester Marten en juf  
   Jessica van Koeveringe 
Conciërge : juf Monica 
Onderwijsassistente: juf Vanessa v/d Loo 
Ondersteuning:  juf Mariette 
   juf Marian 
Interne begeleiding: juf Sandra en juf Heleen 
Adjunct-Directeur: juf Karin 
Directeur : meester Jan 
 
De groepen schuiven wat naam betreft gewoon door: 
groep 3A wordt groep 4A, groep 3B wordt 4B etc. De 
indeling van de nieuwe groepen 3 is twee weken 
geleden met een begeleidende brief meegegeven 
aan alle nieuwe groep 3 leerlingen. 
 
 
 

Algemene zaken voor komend schooljaar 

Schooltijden 
De schooltijden voor alle groepen zijn: 
Ochtend:  8.30 uur – 12.00 uur 
Middag: 13.00 uur – 15.00 uur 
Woensdag: 8.30 uur – 12.15 uur 
 
Voor de aanvang van de lessen gaan de deuren om 
8.15 uur open en kunnen de kinderen binnen komen. 
Wij vragen u het afscheid kort te houden om de rust in 
de klas te bewaren. ’s Middags kunnen de kinderen 
vanaf 12.50 uur weer in de klas komen. 
 
Afwezigheid 
Indien uw kind om gegronde redenen niet naar school 
kan komen, dan dient u dit telefonisch (010-5190620), 
of via de website voor 8.15 uur te melden. 
 
Materialen 
In principe krijgen de kinderen alle materialen die 
nodig zijn om op school onderwijs te volgen, zoals 
pennen, potloden, papier etc. Dit is niet oneindig. Om 
kinderen zuinig op hun spullen te laten zijn, moeten ze 
bij een kapotte of kwijtgeraakte vulpen een nieuwe 
kopen ( €2,50) bij de leerkracht. Van thuis nemen de 
kinderen een elastomap en een puntenslijper mee. 
Vinden de kinderen het leuk, dan mogen ze ook een 
etui en/of stiften meenemen. Vanaf groep 6 is een 
schoolagenda ook handig. 
Mochten er in bepaalde jaargroepen nog specifieke 
zaken nodig zijn, dan hoort u dat via de leerkracht aan 
het begin van het schooljaar. 
 
Ochtendpauze  
Als onderbreking van de ochtend geeft u uw kind iets 
gezonds te eten en/of te drinken mee. In de 
ochtendpauze gaan de groepen 3 t/m 8 15 minuten 
naar buiten. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. 
De groepen ½ spelen vrijwel elk dagdeel buiten. Bij 
slecht weer maken zij gebruik van de inpandige 
speellokalen. Donderdag is fruitdag! 
 
Verjaardag 
De verjaardag van uw kind is vaak een spannende en 
feestelijke gebeurtenis. Ook op school wordt hier 
uiteraard aandacht aan besteed. Iedere leerkracht 
heeft zijn/haar eigen manier om de verjaardag van uw 
kind in de klas te vieren. Uw kind mag uiteraard iets 
lekkers trakteren en samen met twee klasgenootjes 
mag hij/zij een aantal klassen rond. Voor de traktaties 
geven we de voorkeur aan verantwoorde en gezonde 
traktaties. We vinden het fijn als u vooraf aangeeft 
wanneer u de verjaardag van uw kind gevierd wil 
hebben. Dat voorkomt mogelijke dubbelingen en 
misverstanden. 
 
Gymnastiek 
Kleuters gymmen een paar keer per week in het 
speellokaal. Daar hoeven ze geen specifieke 
gymkleding voor aan. Ze gymmen in hun ondergoed. 



Wel dienen er gymschoentjes met klittenbandsluiting 
op school aanwezig te zijn. 
De groepen 3 t/m 8 gymmen 2 keer per week in 
Sporthal Oostmeer. Het gymrooster voor komend 
schooljaar staat elders in deze Nieuwsflits. 
Gymkleding is verplicht: korte broek + T-shirt of een 
gympakje. En natuurlijk gymschoenen geschikt voor 
in de zaal (geen zwarte zolen). Na afloop wordt er niet 
gedoucht. 
 
Huiswerk 
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen huiswerk. In de 
schoolgids (website) staan frequentie en hoeveelheid 
per groep. Doel is attitudevorming richting het 
voortgezet onderwijs. 
 
Mailinglijst Nieuwsflits 
Bij aanmelding op school voegen wij automatisch één 
van de opgegeven mailadressen in onze verzendlijst 
toe. Mocht u een nieuw mailadres gaan krijgen, een 
extra mailadres willen toevoegen of juist uw mailadres 
uit deze lijst verwijderd willen zien worden 
(bijvoorbeeld bij schoolverlatende kinderen) , dan 
kunt u dan per mail doorgeven aan ons: 
hetbaken@laurentiusstichting.nl  
 
Schoolkalender 
Aan het begin van volgend schooljaar krijgt elk oudste 
kind van het gezin ook een papieren schoolkalender 
mee. Daarop staan alle relevante data (rapporten, 
vakanties, studiedagen, sportdagen, verjaardagen 
leerkrachten etc.) weer op vermeld. Bepaalde data 
(bijvoorbeeld de schoolreisdata) volgen gaande het 
schooljaar. Deze kalender zal bij de start van het 
schooljaar ook op de website staan. 
 
Website 
Op de website www.bshetbaken.nl vindt u ook veel 
algemene informatie over school. Er is daar een 
veelheid aan formulieren, beleidsstukken, alle 
Nieuwsflitsen van het betreffende schooljaar en de 
belangrijkste brieven die aan ouders verstuurd zijn te 
vinden. 
 
Donderdag Fruitdag 
Elke donderdag is fruitdag. Wij vragen u dan om uw 
kind als 10-uurtje fruit mee te geven naar school. 
Uiteraard mag dat op de andere dagen ook!   
 
Interne begeleiding 
Juf Sandra en juf Heleen zijn de zorg coördinatoren 
op onze school: de Intern begeleiders. Zij hebben 
allebei 12 groepen onder hun hoede wat leerlingzorg 
betreft. De verdeling is als volgt: 
 
Heleen Stoop: Groep A, B, C, D, E, F, 3B,3C,4B, 4C 
en 5B 
Sandra van Gennep: Groep 3A, 4A, 5A, 5C, 6A, 6B, 
6C,7A, 7B, 7C,8A, 8B en 8C 
 
 

 

Vakantierooster volgend schooljaar (2019-2020) 

Hieronder staat het door de MR vastgestelde 
vakantierooster voor schooljaar 2019-2020.  
 

Start schooljaar  2019-2020 : maandag 02-09-2019

    

Herfstvakantie:    

Zaterdag 19-10-2019 t/m zondag 27-10-2019  

Kerstvakantie:   

Vrijdag 20-12-2019 t/m zondag 05-01-2020  

Voorjaarsvakantie:  

Vrijdag 21-02-2020 t/m zondag 01-03-2020  

Pasen    

Vrijdag 10-04-2020 t/m maandag13-04-2020  

Meivakantie   

Zaterdag 25-04-2020 t/m zondag 10-05-2020  

Hemelvaart   

Donderdag 21-05-2020 t/m zondag 24-05-2020  

Pinksteren   

Maandag 01-06-2020 t/m dinsdag 02-06-2020  

Zomervakantie:   

Vrijdag 17-07-2020 t/m zondag 30-08-2020 
 
Studiedagen team: 

- Maandag 28 oktober 2019 
- Vrijdag 6 maart 2020 

 
 

Belangrijke data 

 

Belangrijke data in: augustus en september 2019 
 
Start zomervakantie: donderdag 18 juli 12.00 uur 
 
14 augustus:   Juf Mascha jarig 
18 augustus:  Juf Angela jarig 
19 augustus:   Juf Heleen jarig 
27 augustus:  Juf Monica jarig 
 
2 september:   Start schooljaar 2019-2020 
16 t/m 20 september: Schoolkamp groepen 8  
                                      Texel 
23, 25 + 27 augustus:  Schoolfotograaf 
24 augustus:  Algemene Informatieavond 
   Juf Denise jarig 
25 augustus:  Kinderpostzegelactie gr. 7 
 

 
 

Gymrooster 2019-2020 

 

Maandag  

  Marten  Jessica v K 

8.30 – 9.10 3a Nathalie 3b Brigitte 

9.10 – 9.50 4b Saskia 4a Jeannette 

9.50 – 10.30 4c Tamara 5a Annette 

mailto:hetbaken@laurentiusstichting.nl
http://www.bshetbaken.nl/


10.30 – 11.10 5b Aad Jan 5c Mascha 

11.10 – 11.50 6a Angela 6c Joyce 

   

13.00 – 13.40 6b Eveline 7a Bianca 

13.40 – 14.20 7c Chamara  7b Erik 

14.20 – 15.00 8a Esmeraldha 8c Wendy D 

 

Woensdag  

  Marten  Jessica v K 

8.30 – 9.15 3b Anne 3c Wendy V 

9.15 – 10.00 4a Tom  4b Denise 

10.00 – 10.45 6c Dana 5b Aad Jan 

10.45 – 11.30 7a Joy  6a Marinda 

11.30 – 12.15 8b Henk 8a Yvette 

 

Vrijdag  

  Marten  Jessica v K 

8.30 – 9.10 3c Jessica H 3a Karin 

9.10 – 9.50 5a Floortje 4c Petra 

9.50 – 10.30 5c Marieke D 6b Marieke H 

10.30 – 11.10 7b Erik  7c Chamara 

11.10 – 11.50 8c Wendy D 8b Niesa 

   

Aandachtspunten gym: 
 Op de eerste schooldag starten ALLE 

kinderen in hun eigen klaslokaal op school. 
Dus ook de groepen 3A en 3C. Deze twee 
groepen hebben maandag 21 augustus  dus 
geen gym. De overige gymlessen op die dag 
vinden wel gewoon plaats. 

 De zaal rouleert na elke schoolvakantie. Er 
wordt dus afwisselend in de ‘oude’ en in de 
‘nieuwe’ Oostmeerhal gegymd. De ingang 
blijft echter altijd dezelfde: naast BSO Zus en 
Zo. 

 

Avondvierdaagse 

Onder heerlijke weersomstandigheden is de 
Avondvierdaagse gelopen. Daar deden ook bijna 400 
Baken-leerlingen met veel plezier aan mee.  
 

 
 
Onze dank gaat dan ook in eerste instantie uit naar 
de ouders die het voor onze kinderen mogelijk 
hebben gemaakt om mee te lopen. Geen klein klusje, 

maar een klus waar heel veel tijd in gaat zitten: 
Inschrijvingen verwerken, stempelkaarten regelen en 
afstempelen, medailles uitreiken en ook nog een 
leuke traktatie verzorgen tijdens de laatste avond.  
En natuurlijk naar alle leerlingen en hun ouders die 
mee hebben gedaan met dit leuke evenement!! 
 
Super bedankt en graag tot volgend jaar!!! 
 
 

Maandsluitingen 2019-2020 

 
 
 

Juffendag Kleutergroepen 

Vorige week woensdag was er Juffendag in alle 
kleutergroepen. En wie jarig is trakteert natuurlijk! Alle 
kleuters werden, naast allerlei andere leuke 
activiteiten, ook getrakteerd op een hele leuke show 
van Sjaak de Piraat.  
 

 
 

Datum 
 

Tijd Groepen 

11 oktober 2019 
 

13.15-14.00 
14.15-15.00 

6A-4A-A-E 
6B-4B-C-8C 

8 november 2019 13.15-14.00 
14.15-15.00 

8B-7A-3A-F 
7C-8A-5A 

31 januari 2020 13.15-14.00 
14.15-15.00 

5C-3B-B-6B 
6C-3C-D 

14 februari 2020 13.15-14.00 
14.15-15.00 

7B-4C-A-8A 
8B-5B-C 

27 maart 2020 13.15-14.00 
14.15-15.00 

7C-4A-E-3A 
6A-4B-F-8C 

24 april 2020 13.15-14.00 
14.15-15.00 

3C-B-5A-5C 
7A-3B-D 

5 juni 2020 13.15-14.15 
 

6C-5B-7B-4C 



Musicals groepen 8 

Vorige week hebben de groepen 8 alle drie hun eigen 
afscheidsavond gehad. Elke groep speelde en zong 
de pannen van het dak tijdens de opvoering van de 
musical ‘De beer is los.’ Aansluitend zetten de 
leerkrachten elke leerling individueel in het zonnetje 
en kregen ze uit handen van de directie hun diploma 
en een attentie van als afscheidscadeau van de 
school. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Uitzwaaien groepen 8 

Na 8 jaar basisschool zat het er dinsdag 16 juli dan 
toch echt op voor de leerlingen van de groepen 8. Ze 
werden onder de klanken van ‘The Final Countdown’ 
uitgezwaaid door alle leerlingen en leerkrachten van 
de school. Door een erehaag van kinderen liepen ze 
over de speelplaats rechtstreeks de armen van hun 
ouders in. Fijne vakantie en veel succes in het 
Voortgezet Onderwijs!! 

 
 
 

Vergroening speelplaats bovenbouw 

De afgelopen maanden zijn we achter de schermen 
druk bezig geweest om de mogelijkheden te 
onderzoeken om de speelplaats van de bovenbouw 
groener te maken. Die bestaat nu, naast 8 bomen,  
voornamelijk uit tegels en hekken en dat is een weinig 
inspirerende speelomgeving voor kinderen. Ook komt 
deze vergroening het uitzicht van de bewoners ten 
goede en zal het een dempende werking hebben op 
de geluidsoverlast. 
 
Dat is echter nog geen gemakkelijke zaak, want de 
speelplaats is volledig in eigendom van de gemeente 
en heeft de status van ‘openbaar terrein’. Formeel is 
het dus zelfs geen speelplaats. 
Daarom zijn we eerst in gesprek gegaan met de 
gemeente om een en ander te verkennen. Na 
gesprekken met twee wethouders en een reeks 
ambtenaren, kregen we onder één voorwaarde het 
groene licht van de gemeente: de kosten voor de 
realisatie zouden volledig voor onze rekening moeten 
komen.  Dan zou de gemeente wel mee willen werken 
en toestemming willen geven voor het aanpassen van 
de speelplaats naar een wat groenere variant. 
 
Met dat in ons achterhoofd hebben we met de twee 
andere wijkscholen en de BSO de hoofden bij elkaar 
gestoken. We hebben een landschapsarchitect 
geraadpleegd en die is met voor ons betaalbare 
ontwerpschetsen gekomen. Er zouden maar liefst 35 
boompjes worden toegevoegd en ook zouden de 
hekken vergroend worden d.m.v. de plaatsing van 
laag groeiende bamboestruiken. Dat zouden we in de 



toekomst nog verder uit kunnen breiden. Kortom: 
iedereen blij dachten wij. 
 

 
N.B.: Het Baken staat op de situatieschets aan de onderkant. De grote 
groene rondjes zijn de huidige bomen. De kleine groene rondjes de 
gewenste nieuwe bomen. Voor de hekken aan de buitenkanten van het plein 
staat een bamboe-haag die maximaal even hoog wordt als het hek. 

 
 
Helaas werkt de politiek anders. Wij hadden aan een 
politieke partij die dit initiatief steunde (D’66) 
gevraagd of zij voor deze vergroening een motie in 
wilden dienen bij de gemeenteraad om formele 
instemming te verkrijgen. Wij hadden wel één eis. Dat 
was dat het jaarlijks onderhoud voor rekening van de 
gemeente zou blijven, net zoals nu het geval is. De 
speelplaats is en blijft immers openbaar 
gemeenteterrein en de gemeente heeft eigen 
personeel in dienst voor het onderhoud van de 
groenvoorziening.  
 
Helaas besloot de gemeenteraad - en besloten dus 
ook de betreffende wethouders die vanaf het begin af 
aan op de hoogte waren en het plan in die overleggen 
ook ondersteunden – nu anders. De coalitiepartijen 
stemden tegen en alle oppositiepartijen stemden 
voor.  
 
In een artikel in de Heraut van afgelopen woensdag 
was te lezen dat door raadsleden argumenten werden 
gebruikt die in onze optiek feitelijk onjuist waren.  
Eén raadslid gaf aan dat aanleg en onderhoud van 
speelplaatsen altijd voor rekening van de scholen en 
de schoolbesturen moest komen. Dan weet dit 
raadslid waarschijnlijk niet (terwijl dat toch in de motie 
werd genoemd) dat deze speelplaats formeel geen 
schoolspeelplaats is maar een stuk openbaar 
gemeenteterrein, waar de scholen gebruik van 
mogen maken.  En omdat het openbaar terrein is, was 
de oorspronkelijke aanleg al volledig voor rekening 
van de gemeente en is ook het huidige onderhoud al 
volledig voor rekening van de gemeente. 
Als je een ander raadslid vervolgens argumenten 
hoort noemen tegen die vergroening als ‘straks 
vragen scholen nog om watervallen en jacuzzi’s op de 
speelplaats’, dan is dat inhoudelijk weinig sterk en 
redelijk bezijden de realiteit. 

De wethouder heeft nu de raad geadviseerd om eerst 
een ander proces te doorlopen, omdat men wil kijken 
of er nog meer schoolpleinen zijn waarbij dit gewenst 
is en ze daarna pas hun positie als gemeente willen 
bepalen Mogelijke precedentwerking vonden zij een 
risico, dus moet er eerst beleid op gemaakt worden. 
Kortom, deze motie kwam te vroeg in hun ogen. Ook 
gaven ze aan dat ze bezig zijn met ‘pilots’ (iets dat 
nooit genoemd is in de gevoerde gesprekken en ook 
niet de oppositie bekend is) en er gewacht moet 
worden op de uitkomst daarvan. 
 
Wij hopen natuurlijk dat van dit uitstel geen afstel 
komt. Het is in onze ogen echt een gemiste kans van 
de gemeente om op een voor hen zeer goedkope 
manier een saaie stenen speelplaats te laten 
vergroenen. Wij houden u op de hoogte van verdere 
ontwikkelingen! 
 
Synchroon aan dit traject loopt ons eigen traject om 
de mogelijkheden te verkennen om onze binnen 
speelplaatsen (van de groepen 1 t/m 4) te vergroenen. 
Hier is natuurlijk het parkeerdek een complicerende 
factor. Daar kan niets in de ‘koude grond’ geplaatst 
worden en ook mag de constructie van de 
parkeergarage niet overbelast worden. Met de eerder 
genoemde landschapsarchitect gaat een interne 
werkgroep vanaf volgend schooljaar daar de wensen 
en mogelijkheden voor in kaart brengen. Voordeel 
hiervan is dat we geen toestemming van de gemeente 
nodig hebben.  
 

Werkzaamheden uitbreiding Berkel Centrum 

Als bijlage bij deze Nieuwsflits treft u een brief aan van 
de Gemeente Lansingerland. De brief heeft 
betrekking op de werkzaamheden rond de uitbreiding 
van Berkel Centrum. Deze werkzaamheden zullen 
vanaf september 2019 al gaan starten. Uiteraard zijn 
zowel de directie als de MR van Het Baken in gesprek 
met de gemeente om de gemeente er op te blijven 
attenderen dat de verkeersveiligheid voorop moet 
staan. 
 
Natuurlijk zullen verkeersoverlast gaan krijgen. De 
hoeveelheid parkeerplaatsen zal aardig verminderen, 
waardoor er verder van school geparkeerd dient te 
worden. Er komt wel sowieso een hek om het gehele 
bouwterrein te staan ter veiligheid. Het is een 
behoorlijk groot bouwterrein dat loopt vanaf de 
geasfalteerde parkeerplaats aan de Gemeentewerf tot 
aan de Boerhaavestraat. Ook zal de Westersingel niet 
meer bereikbaar zijn. (zie situatieschets in de brief) 
 
Om nog te kunnen parkeren bij school zijn er een 
aantal mogelijkheden: 

- De geasfalteerde parkeerplaats aan de 
Gemeentewerf. Daar zal ook het winkelend 
publiek gebruik van moeten gaan maken. 

- De Röntgenstraat, al is daar een zeer 
beperkte capaciteit. 



- De parkeerplaats ‘naast het voormalige 
Chinese restaurant ‘ aan de Westersingel. 
(Alleen bereikbaar vanuit de 
Boerhaavestraat) Ook daar zal veel 
winkelend publiek gaan parkeren. 

- De ‘kiss-and-ride-strook’ aan de 
Oudelandselaan. 

 
Het is dus verstandig om zo min mogelijk gebruik te 
gaan maken van de auto, want er valt een hoop 
parkeermogelijkheid weg tijdens het bouwrijp maken 
van de grote tijdelijke parkeerplaats tussen de 
Westersingel en de Röntgenstraat. Op de fiets of 
gewoon lopend naar school biedt dan het beste 
alternatief. Deze fase gaat 2,5 jaar in beslag nemen 
van bouwrijp maken tot aan de volledige oplevering 
van de nieuwe situatie. 
 
Daarom willen wij (net als de andere twee scholen 
gaan doen) ouders van leerlingen in de groepen 7 
& 8 vragen om vanaf volgend schooljaar zo min 
mogelijk meer met hun kind mee naar binnen te 
gaan. Of in elk geval, als er ook een jonger kind 
uit het gezin mee naar school gaat, zo min 
mogelijk afscheid te nemen van uw groep 7/8-kind 
bij/in het klaslokaal. Hierdoor versnellen wij de 
doorlooptijd van de beschikbare parkeerplaatsen 
en verminderen wij de drukte rond de school een 
beetje. 
 

Ontruimingsoefening 

Op dinsdag 9 juni hebben we een onaangekondigde 
ontruimingsoefening gehouden. Twee keer per jaar 
(een keer aangekondigd en een keer 
onaangekondigd) houden we zo’n oefening. 
Binnen 7 minuten na het meldsignaal stond de hele 
school inclusief peuterspeelzaal veilig buiten 
opgesteld. 
 

 


