
  
 
 
 
 
 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
Helaas zitten we nog steeds midden in de lockdown 
en de daarbij behorende schoolsluiting.  
Ik merk echter wel dat elke geleding binnen de school 
bekwamer met de situatie om gaat dan tijdens de 
eerste lockdown. De instructiefrequentie is meer dan 
verdubbeld voor elke leerling, de boekenwissel 
verliep zeer soepel en de kinderen hebben zich 
eigenlijk al prima aangepast aan deze nieuwe 
situatie. Ik wil hier ook nogmaals mijn dank uitspreken 
voor alle thuisjuffen- en meesters! Jullie moeten als 
ouders flink wat verschillende balletjes tegelijk hoog 
houden. Dat is niet in alle gezinnen even makkelijk te 
realiseren. Dat beseffen wij ons heel goed. 
Complimenten ook voor jullie flexibiliteit en inzet! 
 
Maar als u me vraagt of dit het onderwijs is dat we in 
de toekomst graag zouden willen zien, dan zeg ik uit 
de grond van mijn hart: Nee! Onderwijs is vooral ook 
contact maken en de verbinding met elkaar zoeken. 
En dan voelt een digitale verbinding als een mager 
surrogaat, al besef ik me heel goed dat dit het 
maximaal mogelijke is binnen deze situatie en ben ik 
ook blij dat we die optie hebben. 
 
In de pers wordt heel vaak gesproken over allerlei 
achterstanden die kinderen op zouden lopen. En dat 
we met allerlei RT-programma’s en zelf een ‘nationaal 
deltaplan onderwijs’ in de komende jaren alle 
ramspoed weer recht zouden moeten breien. Ik 
hoorde een politica op TV ook al aangeven dat ‘de 
politiek de kinderen door deze crisis heen moet 
trekken’. Ik zie het zelf veel hoopvoller dan dit 
geschetste beeld. Allereerst heeft de hele wereld last 
van deze situatie en is het dus zeker geen Nederlands 
probleem. En een achterstand waarop? Op hun eigen 
ontwikkeling zeer zeker niet! Misschien lopen we wel 
iets achter op door mensen bedachte toetsnormen. 
Die zijn echter ook heel generaliserend en doen niet 
altijd recht aan de ontwikkeling van individuele 
leerlingen. Door de jaren heen zijn die normen door 
dezelfde deskundigen immers al meerdere keren 
aangepast. De toetsen die wij afnamen na de eerste 
lockdown lieten juist hele hoopvolle resultaten zien. Ik 
denk dat kinderen op dit moment ook echt veel leren 
en dat je hen vooral geen achterstanden en 
onzekerheden aan moet praten. En het helpt dus ook 
niet als je deze kinderen weg zet als een soort 
verloren generatie. Benadruk liever hoe knap het is 
wat deze kinderen al bijna een jaar lang laten zien: 
een enorm goed aanpassingsvermogen, het snel  
kunnen schakelen tussen de diverse leervormen en  
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een ongelofelijke mentale weerbaarheid. Zeker als je 
weet dat naast de zekerheid van het schoolritme voor 
veel kinderen ook sport en andere hobby’s zo goed 
als zijn weggevallen.  Van klassikaal onderwijs op 
school naar digitaal onderwijs op afstand en via halve 
groepen weer terug naar school. En dan de laatste 
weken weer in dezelfde cyclus van de eerste 
lockdown terechtgekomen zijn. Dat 
aanpassingsvermogen en hun werkinzet laat mij zien 
dat er vooral hoopvol en trots naar deze kinderen 
gekeken moet worden! Hun intelligentie vervliegt niet 
en ik ben er dan ook van overtuigd dat zij de draad 
weer heel snel op zullen pakken. 
 
Aanstaande dinsdag is er weer een persconferentie 
van het kabinet. Daarin krijgen wij als basisonderwijs 
te horen of we weer open mogen per 8 februari of niet. 
Ik heb op dit moment echt geen flauw idee wat 
besloten gaat worden. Het kan zijn dat we tot en met 
de voorjaarsvakantie dicht moeten blijven. Het kan 
zijn dat we weer met halve groepen moeten gaan 
werken of misschien al helemaal open gaan. Het 
bevolkingsonderzoek in Lansingerland heeft gelukkig 
tot nu toe in elk geval geen extra risico’s naar voren 
gebracht om de scholen sowieso langer te sluiten. 
Maar wie weet wat de eindrapportage van dit 
onderzoek nog uitwijst. We gaan het zien. Wij zijn er 
in elk geval klaar voor om elk scenario goed in te 
kunnen vullen. 
 
Woensdag 3 februari zullen wij u in elk geval via Social 
Schools weer berichten over wat de uitkomst van de 
persconferentie op dinsdagavond voor invloed op ons 
onderwijs vanaf 8 februari gaat hebben. Mochten we 
langer gesloten blijven dan zal ik u op  woensdag 3 
februari ook weer een nieuw verzoek sturen i.v.m. de 
mogelijke noodopvangaanmelding. 
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 

 
Belangrijke data 

 

Belangrijke data in:  februari 
 

2 februari: 20.00 u Ouderraad 
6 februari: juf Wendy (3C) jarig 
10 februari: juf Marloes jarig 
12 februari: Carnaval 
  12.00 uur vrij.  
16 februari: 19.00 u MR-vergadering 
18 februari: Nieuwsflits 

 



19 februari: juf Julia jarig 
 
19 t/m 28 februari: Voorjaarsvakantie 
 
25 februari:  juf Kim (huishoudelijk hulp) jarig 
26 februari:  juf Tamara jarig 

 
 

Carnaval 

Op vrijdag 12 februari staat carnaval gepland. Dat 
hangt natuurlijk helemaal af van het feit of we dan 
naar school mogen of niet. 

- Als we naar school mogen dan zullen we een 
coronaproof viering gaan doen en de 
gezamenlijke activiteiten anders vormgeven. 

- Als we in lockdown blijven, dan vervalt 
carnaval ook helaas. 
 

In beide situaties eindigen we op 12 februari om 12.00 
uur. Houdt u daar dus rekening mee. Er is dus in geval 
van lockdown ook geen noodopvang na 12.00 uur! 
 

 
 
 

Rapporten groepen 3 t/m 8 

Zoals u heb kunnen lezen in een eerder bericht op social 
schools zijn wij ons aan het beraden op hoe om te gaan 
met het 2e rapport. Uiteraard hangt dit besluit ook weer 
nauw samen met de datum waarop we weer fysiek naar 
school mogen. Alleen fysiek op school kunnen immers 
toetsen worden afgenomen, waarbij het nog maar de 
vraag is op het afnemen van methodetoetsen wel de 
verstandigste tijdsbesteding is als de kinderen weer naar 
school komen. We worden hierover als basisscholen ook 
geïnformeerd door het ministerie en door CITO, zodat er 
een afgewogen keuze door het hele basisonderwijs  
gemaakt kan worden. Zodra daar meer duidelijkheid 
over is hoort u het van ons. 
 

Resterende vakanties schooljaar 2020-2021 

 
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  
 
Studiedagen team (leerlingen zijn vrij):  

 Vrijdag 5 maart 2021   

 Woensdag 26 mei 2021  
 

 

Van de Ouderraad - oproep secretaris ouderraad 

 
 

Jaren heb ik het met  plezier gedaan maar dit is het 

laatste jaar van onze dochter op het Baken. De 

ouderraad is dus nu op zoek naar een opvolger.  

Vind je het leuk om te coördineren als spin in het web, 

administratief de zaken op orde te houden, dan zijn wij 

op zoek naar jou! Samen met de overige leden van 

het bestuur ben je betrokken bij beleid en andere 

zaken rondom de ouderraad (denk aan jaarverslag, 

planning en notuleren van vergaderingen).  

 

Ben je nieuwsgierig wat de ouderraad allemaal doet 

kan je op de website van het Baken kijken naar 

https://www.bshetbaken.nl/ouders/ouderraad/  

Heb je vragen of wil je je aanmelden? Mail dan naar 

or@bshetbaken.nl  

 
 
 

Voor u gelezen 

 

 
 
 
Hierbij als leestip nog een link naar een hoopvolle blog 
van Tea Adema (kindercoach) over kinderen in de 
coronatijd:  
 
https://teaadema.nl/2021/01/kom-op-nog-even-
doorzetten/  
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