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Voorwoord
Beste ouders,
De eerste schoolweken van 2020 zijn inmiddels weer
achter de rug. Op dit moment zijn we o.a. druk bezig
met de afname van CITO-toetsen, hebben de groep
8 leerlingen hun VO-uitstroomadvies gekregen en
hebben we ook de landelijke onderwijsstaking op 30
en 31 januari weer achter de rug.

Landelijke Onderwijsstaking
Tijdens de landelijke onderwijsstaking hebben de
leerkrachten van Het Baken niet stil gezeten! Een
groep leerkrachten is naar de manifestatie in De Kuip
geweest, een groep is naar Den Haag gegaan en ook
is een groep op school de administratie en andere
klusjes waar normaal weinig tijd voor is gaan
verrichten.

We zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest
met de planning van de vergroening van onze
binnenspeelplaats(en). De tekeningen zijn gemaakt,
de financiën geregeld en de materialen zijn besteld.
We zijn begonnen met het plaatsen van nieuwe
schuurtjes. Hierna zullen tonnen geplaatst worden die
worden beplant en zullen bamboehagen op de kopse
kanten geplant worden in grote bakken. Op het
benedenplein komen Italiaanse populieren te staan
die ook op het bovenplein voor groen zullen zorgen.
In bakken zullen ook schooltuinvoorzieningen worden
geplaatst, zodat de kinderen daar ook actief mee
bezig kunnen zijn.

De regentonnen die we voor schooltuintjes gaan gebruiken.

Ook wordt er voor iets meer schaduw gezorgd door
een soort pergola tussen de schuurtjes en verrijdbare
schermen van natuurlijke materialen. De bedoeling is
dat we dat in april hebben afgerond.
De eerste ‘grote viering’ die op de rol staat is
Carnaval. Op donderdag 20 februari staat de gehele
ochtend in het teken van dit feest. Houdt u er die dag
rekening mee dat we die dag allemaal om 12.00 uur
vrij zijn?
Dan start ook gelijk de Voorjaarsvakantie.
Jan Noorlander
Directeur BS Het Baken

Ook zijn een paar collega’s naar een bijeenkomst
gegaan
die
georganiseerd
is
door
de
Laurentiusstichting. Tijdens die bijeenkomst waren
brainstormsessies georganiseerd hoe nu in de
toekomst creatief om te gaan met het lerarentekort.
Ook hoe we de Laurentiusstichting als werkgever nog
aantrekkelijker kunnen maken ten opzichte van
andere schoolbesturen.

Op dit moment is er landelijk een tekort van 2000
leerkrachten. Dat tekort loopt de komende jaren op tot
10.000. Samen met andere schoolbesturen uit de
regio’s Rotterdam en Den Haag en de
onderwijsinspectie is een noodplan gemaakt. Helaas
staan er geen toverspreuken in dat noodplan
waardoor er ineens 10.000 extra leerkrachten
tevoorschijn komen uit de hoge hoed. Het is meer een
stappenplan met daarin hoe (mogelijk) te handelen
bij tekorten. Met als meest draconische maatregel
natuurlijk het naar huis sturen van groepen of het
structureel inplannen van een 4 daagse schoolweek.
Bij geen van die maatregelen wordt het onderwijs
echter beter of groeit de kwaliteit van de lessen.
Integendeel! Laten we daarom hopen dat de acties
van deze week de politiek aan het denken hebben
gezet. Niet zozeer om meer salaris te krijgen, maar
om nu en in de toekomst genoeg bevlogen collega’s
te hebben waardoor elk kind in Nederland het
onderwijs krijgt waar hij/zij recht op heeft!
Belangrijke data
Belangrijke data in: februari 2020
5 februari:
6 februari:
7 februari:
14 februari:
18 februari:

19 februari:
20 februari:

20.00 u vergadering ouderraad
Juf Wendy Vollebregt jarig
(verplaatste) Maandsluiting 3
Maandsluiting 4
Eerste naschoolse techniekles
Mad Science
19.00 u MR-vergadering
Juf Julia jarig
Carnaval
Continurooster tot 12.00 uur

21 t/m 28 februari:
25 februari:
26 januari:

Voorjaarsvakantie

Juf Kim jarig
Juf Tamara jarig

Resterend vakantierooster schooljaar 2019-2020
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
Studiedag team:
- Vrijdag 6 maart 2020

Vakantierooster volgend schooljaar: 2020-2021
Voor ‘de vroegboekers’ is hier alvast het
vakantierooster voor volgend schooljaar. De MR heeft
hier reeds mee ingestemd.
De data van de 3 studiedagen moeten nog worden
vastgesteld. Ook zal er nog een enkele keer een
continurooster worden ingesteld of alleen een ochtend
gewerkt worden. Dat komt tijdig in de jaarplanning te
staan die en wordt ook in de Social Schools agenda
geplaatst.
Hieronder het vakantierooster 2020-2021:
Start schooljaar 2020-2021 : maandag 31-082020
Herfstvakantie:
maandag 19-10-2020 t/m vrijdag 23-10-2020
Kerstvakantie:
vrijdag 18-12-2020 t/m vrijdag 01-01-2021
Voorjaarsvakantie:
vrijdag 19-02-2021 t/m vrijdag 26-02-2021
Pasen
vrijdag 02-04-2021 t/m maandag 05-04-2021
Koningsdag
dinsdag 27-04-2021
Meivakantie
maandag 03-05-2021 t/m vrijdag 14-05-2021
Pinksteren
maandag 24-05-2021 t/m dinsdag 25-05-2021
Zomervakantie:
vrijdag 16-07-2021 t/m vrijdag 27-08-2021
Van de medezeggenschapsraad

Donderdag 9 januari 2020 was de eerste MRvergadering van het nieuwe kalenderjaar. We hadden
een volle agenda te bespreken. Belangrijke
agendapunten waren: de bouwplannen van de
gemeente die we op de voet volgen, de vergroening
van de schoolpleinen en de begroting.
Maar wellicht het belangrijkste onderwerp was de
aangekondigde staking. De oudergeleding van de MR
is het team van Het Baken dankbaar voor hun inzet

om ziekteverzuim op te vangen. Hierdoor worden de
klassen niet naar huis gestuurd of opgesplitst. In de
regio is dat zeker niet overal het geval. In de brief van
11 januari heeft de directie helder uitgelegd, dat
ondanks een nieuwe CAO er geen structurele
oplossing is geboden door het ministerie. Wij zouden
ook graag een structurele oplossing zien en steunen
de aangekondigde staking van harte!
Schoolmaatschappelijk werk wordt JOS
Het schoolmaatschappelijk werk op onze school (en
alle andere scholen in Lansingerland) verandert. De
schoolmaatschappelijk
werkster
krijgt
een
uitgebreider takenpakket en wordt Jeugdcoach Op
School (JOS).
De Jeugdcoach op School is er voor alle vragen op
het gebied van opgroeien & opvoeden. Onze JOS
wordt vanaf maandag 6 januari mevr. Marieke
Schoon. Hieronder stelt zij zich aan u voor:
Ik ben Marieke Schoon en vanaf 6 januari start ik hier
op school als Jeugdcoach op School (JOS). Ik ben er
voor iedereen die vragen heeft op het gebied van
opgroeien & opvoeden. Ouders, leerlingen en leraren
kunnen bij mij langs komen als er ondersteuning
nodig is.

schakel ik in overleg met ouders Team Jeugd in van
de gemeente.
Op elke school is er een team dat zich bezig houdt
met zorgondersteuning. De jeugdcoach sluit daarbij
aan zowel als onderdeel vanuit school als vanuit het
Team Jeugd van de gemeente Lansingerland.
Mijn ervaring
Ik
heb
ruime
ervaring
met
verschillende
opvoedvragen: van lichte tot zware vragen. Maar ook
het coachen & trainen zijn niet nieuw voor mij. Ik heb
veel zin om te starten en samen een goede
samenwerking te vinden! Loop vooral even bij mij
langs.
Heb je vragen?
Ik ben hier op school aanwezig (kantoor bij lokaal
groep 1-2C naast de lift op de 1e verdieping) op:
Maandag van 9.30 tot 12.30 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur
Ook
ben
ik
bereikbaar
m.schoon@schoolformaat.nl
of
telefoonnummer 06 – 46102652

per
via

e-mail
het

Daarnaast heb ik ruimte om bij u thuis te komen
wanneer er een hulpvraag is rondom de opvoeding en
ontwikkeling van uw zoon of dochter.
Gezocht: Ledenadministrateur Ouderraad

Ik ben altijd 2 dagdelen aanwezig op school en
iedereen kan bij mij binnen lopen voor advies. Het is
soms best moeilijk om de juiste hulp te vinden als er
problemen zijn bij kinderen en/of binnen het gezin. Ik
hoop dat iedereen die vragen of twijfels heeft, gewoon
even langs loopt en dat de stap om hulp te vragen
hierdoor wat makkelijker wordt.
De JOS: Schoolmaatschappelijk werk én jeugden gezinscoach in één
Als JOS leg ik de verbinding tussen school en ouders
en waar nodig met de jeugdhulpverlening. Ik bied de
hulp aan op school of thuis. Ik heb de mogelijkheid
om van lichte tot intensieve trajecten in te zetten en
mijn hulp duurt maximaal 6 maanden. Dit varieert van
een aantal gesprekken op school tot ondersteuning in
de thuissituatie. Als er intensievere hulp nodig is,

Wil jij graag je steentje bijdragen, maar heb je overdag
niet altijd tijd? De ouderraad is op zoek naar een
ledenadministrateur.
Als een kind op onze school begint, worden zijn of
haar ouders automatisch lid van de oudervereniging.
De gegevens van de ouders moeten worden
opgenomen in onze administratie. Twee keer per jaar
moet er een bijdrage aan de ouderraad worden
betaald: de ouderbijdrage en de excursiebijdrage.
Ben jij degene die ons wil helpen bij de administratie
en de voorbereiding van de incasso’s? Tijdsbesteding
ongeveer 2-4 uur in de maand, vrij in te delen! Heb je
interesse?
Je
kunt
je
aanmelden
op
ledenadministratieouderraad@bshetbaken.nl
Graag horen we van je!
De ouderraad

Nieuwe locatie schoolkamp groepen 8
De afgelopen jaren zijn we met onze groepen 8 aan
het begin van het nieuwe schooljaar steeds naar een
groepsverblijf in De Koog op Texel geweest. Een
prachtig kamphuis, maar zeer kostbaar. Een
verhoging van de ouderbijdrage voor het schoolkamp
willen we niet doorvoeren. Daarnaast weten we nu
ook al dat de maximale capaciteit van dat kamphuis
niet voldoende is om ons in de nabije toekomst te
kunnen huisvesten.
Vandaar dat de leerkrachten van de groepen 8 op
zoek
zijn
gegaan
naar
een
alternatieve
accommodatie. Die hebben zij gevonden in NoordLimburg in Evertsoord. Vlak bij attractiepark
Toverland,
het
Kronenbergsebos
en
Staatsbosbeheer natuurgebied De Peel.
Vanaf volgend schooljaar zal dat onze nieuwe
schoolkamp-accommodatie worden. Gelegen in een
landelijke omgeving en voorzien van een groot
speelveld, een aparte recreatiezaal en full pension.

Op tijd beginnen
Wij willen zowel ’s ochtends als ’s middags graag op
tijd met de lessen beginnen. Met name ’s ochtends
om 8.30 uur is dat een hele uitdaging doordat niet alle
ouders het even nauw nemen met de tijd. Elke dag ’s
ochtends en ’s middags 5 minuten later moeten
beginnen met de lessen vanwege te laat
binnenkomende kinderen, kost per week 45 minuten
effectieve leertijd. Dat staat op jaarbasis maar liefst
gelijk aan ruim 4 weken gemiste onderwijstijd. En dat
is zonde en onnodig.

We begrijpen dat het door de werkzaamheden aan de
uitbreiding van Berkel Centrum een stuk drukker
geworden is en dat het dringen is voor een
parkeerplaats. In dat geval is te voet of op de fiets
komen wellicht een beter alternatief? Of gewoon iets
eerder van huis vetrekken natuurlijk. 
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Ouder APP Social Schools
Op het Baken maken wij gebruik van de app van
Social Schools. Deze app stroomlijnt de
communicatie tussen de leerkrachten en ouders. Het
is dus geen leerling APP.
De app is een afgesloten omgeving waarin u alleen de
pagina van de groep(en) van uw eigen kind(eren) kunt
kijken, andere groepen zijn dus niet zichtbaar voor u.
U krijgt dus ook geen onnodige berichten van andere
groepen binnen. De app voldoet ook qua privacy aan
alle eisen die de AVG stelt.
Wat gaan we doen via de app?
 Leerkrachten kunnen met deze app berichten
en foto's naar ouders versturen.
 Via deze app kunt u ook absentiemeldingen
doen.
 In de toekomst is het mogelijk om binnen de
app als leerkracht rapportgesprekken in te
plannen of ouders te vragen om hulp. U kunt
als ouders daar dan via de app weer voor
inschrijven.
 Alle door school verstuurde brieven +
Nieuwsflits gaan verstuurd worden via deze
app.
 De schoolagenda komt ook in de app te
staan.
 De app is niet bedoeld voor ‘whatsapp-achtig
contact’ tussen leerkracht en ouder. Heeft u
onderwijskundige vragen, dan is persoonlijk
(live of telefonisch) contact altijd het fijnst.
Daar is deze app dus niet voor bedoeld.

Social Schools

Tijdens de rapportgesprekken heeft u een brief
ontvangen met een koppelcode. Als u de gratis app
(social schools 3.0) heeft gedownload, dan kunt u
deze code in de app invoeren. U kunt dan op de
pagina
van
uw
kind(eren)
kijken.
De
overgangsperiode waarin we deze app uitproberen
duurt tot 6 januari.
Bent u de koppelcode kwijt dan kunt u per mail bij juf
Joyce
een
nieuwe
code
aanvragen:
jakse@bshetbaken

Meld u aan als overblijfkracht!
Stichting Overblijven het Baken verzorgt de overblijf
voor kinderen op school, zodat kinderen tussen 12u
en 13u in hun klas veilig en prettig kunnen lunchen en
op het schoolplein kunnen spelen.
De stichting draait op vrijwilligers. Ouders betalen een
kleine bijdrage, vrijwillige overblijfkrachten krijgen een
vrijwilligersvergoeding.
Op dit moment hebben wij genoeg overblijfkrachten
om de TSO goed te kunnen draaien, maar we zijn
uiteraard altijd op zoek naar nieuwe krachten om onze
TSO te komen versterken.
“Liever twee
overblijfkrachten op een groep dan geen
overblijfkrachten!”
Dus meld u aan. Loop eens langs bij één van onze
coördinatoren of bij de conciërge van school (daar
kunt u de coördinator ook vinden tijdens lunchtijd).
Vanzelfsprekend kunt u ons ook mailen via
tso@bshetbaken.nl. Hetzelfde geldt voor andere
geïnteresseerden.
Alvast bedankt,
Stichting Overblijven het Baken

Carnaval
Donderdag 20 februari vieren we Carnaval op Het
Baken. Op die dag zijn de kinderen om 12:00 uur uit.
Alle kinderen mogen op deze dag verkleed naar
school komen. De dag begint in de klas en daarna
zullen er drie rondes zijn waar de groepen worden
verwelkomd in de speelzaal door de Prins en zijn
Raad van Elf. Na deze opening zullen alle leerlingen
een feestcircuit volgen met verschillende activiteiten
door de hele school.
U ontvangt hierover in de 2e week van februari nog
een aparte ‘Carnavalsflits’ via Social Schools.
We hopen op een gezellig feest!
Verlofaanvragen
Er is één handeling waarvoor de Social Schools app
niet bedoeld is en dat is voor het aanvragen van
verlof. Dat heeft als reden dat een verlofaanvraag
altijd formeel door de directie formeel schriftelijk
goedgekeurd (of afgekeurd natuurlijk) moet worden.
Ook gebruiken wij de verlofformulieren voor onze
absentenregistratie, zodat we bij calamiteiten ook
weten welke leerlingen er op school zijn en welke niet.
De verlofformulieren staan op onze website, maar
zijn ook bij de conciërge (juf Monica) te verkrijgen en
ook weer in te leveren.
Brandweer op bezoek bij de kleuters
Op woensdag 22 januari is de brandweer op bezoek
geweest in alle kleutergroepen. Er was ook een echt
brandweervoertuig dat buiten bekeken mocht worden.
Dat de brandweerauto aan het eind van de lessen niet
meer wilde starten en er ‘hulptroepen’ moeten komen
om de auto weer op weg te krijgen, vergrootte het
speciale karakter van deze lessen alleen maar! 

Maandsluitingen 2019-2020
Hieronder een overzicht van de resterende data
waarop de maandsluitingen gehouden worden.
N.B.: Door de geplande onderwijsstaking is de
maandsluiting van vrijdag 31 januari verplaatst
worden naar vrijdag 7 februari 2020.
Datum

Tijd

Groepen

7 februari 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
13.15-14.00
14.15-15.00

7C-4A-E-3A
6A-4B-F-8C
3C-B-5A-5C
7A-3B-D

13.15-14.15

6C-5B-7B-4C

24 april 2020

5 juni 2020

