
  
 
 
 
 
 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
De herfstvakantie is inmiddels ook al weer een week 
voorbij en de eerste schoolweek na die vakantie zit er 
al weer op. Wij hebben als team onze eerste 
studiedag gehad afgelopen maandag waar met name 
de ‘executieve functies’ en het nieuwe rapport op de 
agenda stonden. Voor ons zijn dit soort studiedagen 
natuurlijk ook zeldzame momenten dat we alle 
parttimers bij elkaar hebben en dus schoolbrede 
onderwerpen op de agenda kunnen zetten. 
 
Op dit moment wordt ook het landelijke nieuws weer 
beheerst door stijgende coronacijfers. Dat baart ons 
als school natuurlijk ook zorgen. Wij horen al dat er in 
onze naaste omgeving weer scholen zijn die klassen 
in quarantaine hebben moeten plaatsen. Het is ook 
voor ons afwachten wat de vervroegde 
persconferentie van volgende week ons weer gaat 
brengen, al hebben we op dit moment niet het idee 
dat er hele grote veranderingen voor het 
(basis)onderwijs op stapel staan. Wel willen wij u 
verzoeken om vooral verstandig om te blijven gaan 
met eventuele gezondheidsklachten bij u of uw kind 
en geen risico’s te nemen die voor anderen schadelijk 
kunnen zijn. 
 
Een tweede onderwerp dat steeds meer zorgen baart 
is het structurele tekort aan leerkrachten. Het feit dat 
het ons is gelukt om per 1 november de openstaande 
kleutervacature in te kunnen vullen met een nieuwe 
bevoegde collega, is eigenlijk een wonder te noemen. 
De tekorten in het onderwijs nemen schrijnende 
vormen aan en menig school is al druk bezig met 
noodgrepen om alleen de dagelijkse bezetting voor 
de klas al rond te kunnen krijgen. Ook is de toestroom 
van nieuwe studenten op de PABO’s inmiddels zo erg 
geminimaliseerd, dat er jaarlijks veel te weinig nieuwe 
collega’s op de arbeidsmarkt bij komen. 
Op sommige scholen in Lansingerland worden al 
groepen structureel bij elkaar gevoegd omdat er geen 
leerkrachten genoeg zijn, staan onbevoegden voor de 
groep of worden andere noodgrepen toegepast om 
alleen de klassen al te kunnen laten draaien. Op heel 
veel scholen is ook elke vorm van extra 
ondersteuning voor de leerlingen (remedial teaching, 
pluswerk, voorlezen toetsen voor dyslecten, de 
aanwezigheid van vakdocenten etc.) al geschrapt en 
zijn interne vervangingen bij scholing of kortdurende 
vervanging van een zieke collega al schier onmogelijk 
geworden. De problemen worden nog groter als het 
gaat om vervangingen van langdurig zieke collega’s 
of (zwangerschaps)verloven.  Tel daar de mogelijke 
gevolgen van coronabesmettingen en de start van het  
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griepseizoen bij op en je hebt een gevaarlijke mix van 
factoren voor de voortgang van het onderwijs.   
Binnen alle basisscholen in Nederland heerst er een 
zekere spanning over de bezetting van de groepen. 
En dan gaat het zeker niet alleen om scholen in de 
grote steden, maar ook om dorpsscholen zoals de 
onze. Op dit moment is bij ons gelukkig de personele 
bezetting maximaal op orde. Alle groepen zijn 
bemenst en we hebben al enige jaren geleden 
geanticipeerd op mogelijke tekorten door toen 
maximaal te investeren in het aanstellen van 
leerkrachten. Deels door onze overheadkosten zo 
laag mogelijk te houden en deels door alle 
beschikbare geldstromen zo maximaal en structureel  
mogelijk te investeren in ‘handen aan het bord’. 
Daardoor hebben wij dagelijks een paar ambulante 
collega’s beschikbaar voor extra ondersteunende 
werkzaamheden en/of de vervanging van zieke 
collega’s. Dat is erg fijn voor nu, maar echter nooit een 
garantie voor de toekomst natuurlijk. Eén langdurig 
zieke collega of één collega die gaat verhuizen en je 
hebt een hele andere situatie.  
Het kan dus zijn dat we in de toekomst ook door de 
personele ontwikkelingen gedwongen worden om 
andere keuzes te gaan maken. Opties die op dit 
moment in den lande toegepast worden zijn o.a. 
groepen samenvoegen, een vierdaagse schoolweek, 
(deels)thuisonderwijs bieden of startende zij-
instromers of zelfs onbevoegden zelfstandig voor een 
klas zetten. Uiteraard zijn wij als directie ook al aan 
het nadenken over mogelijke ‘wat-als-scenario’s’ om 
de continuïteit van het onderwijs te garanderen, al zijn 
die scenario’s op dit moment gelukkig zeker nog niet 
nodig. 
 
Ik had voor de vakantie een aantal keer een beroep 
op uw medewerking gedaan aangaande het 
verzamelen van belangstellingsstemmen voor een 
mogelijk nieuw te bouwen school van de 
Laurentiusstichting in Bergschenhoek. We hebben 
inmiddels de 125 ouderverklaringen die nodig zijn om 
überhaupt kans te maken op het starten van een 
nieuwe school in de wijk Wilderszijde binnen!! 
Hartelijk dank als u daar ook aan heeft bijgedragen! 
Daarmee hebben we een belangrijke hobbel 
genomen. Nu volgt het indienen van alle bescheiden 
bij het ministerie van OCW en de beoordeling van 
OCW van ons initiatief en van de zienswijze van de 
gemeente Lansingerland hierop. We zien dat met 
vertrouwen tegemoet gezien eerdere uitspraken van 
de gemeenteraad over het door de Laurentiusstichting 
ingediende concept.  
 
Jan Noorlander, Directeur BS Het Baken 

 



Belangrijke data 

 

Belangrijke data in:  november 
 
4 november:  juf Floortje en juf Sandra jarig 
  19.00 uur MR-vergadering 
5 november: Maandsluiting 1 (Zonder ouders!) 
7 november: juf Nathalie jarig 
10 november: 20.00 uur OR-vergadering 
12 november: meester Tom jarig 
13 november: Landelijke intocht Sinterklaas 
14 november: juf Chamara jarig 
16 november: techniekshow Mad Science groepen 3- 
                           8 in speellokaal 
17 november: gymjuf Jessica jarig 
19 november: rapporten groepen 1-2 mee 
23 november: juf Saskia jarig 
25 november: rapportgesprekken groepen 1-2 
30 november: rapportgesprekken groepen 1-2 
 
 

 

Klok 1 uur terug - wintertijd 

De wintertijd gaat weer in op 31 oktober. De klok 
wordt komend weekend in de nacht van zaterdag op 
zondag weer een uur achteruit gezet, waardoor het 's 
avonds eerder donker wordt. Om 03:00 uur gaat de 
klok een uur terug, naar 02:00 uur. 
 

 
 

Rapporten groepen 1-2 

Tweemaal per jaar vullen de leerkrachten van de 
groepen 1-2 de ontwikkelingslijnen in van het 
leerlingvolgsysteem KIJK. De kinderen die voor de 
zomervakantie gestart zijn krijgen een KIJK rapport 
mee naar huis. De kinderen die na de zomervakantie 
zijn gestart zijn nog te kort op school voor een rapport. 
Zij krijgen in de tweede helft van het jaar hun eerste 
rapport mee. 
 
Er zijn twee ouderavonden om met de leerkracht te 
praten over de ontwikkeling van uw kind.  De 
gesprekken in november en maart zijn voor elke 
ouder verplicht. De gesprekken tijdens een 
ouderavond duren in principe 10 minuten per leerling. 
Voor zaken die meer tijd vereisen, raden wij aan een 
aparte afspraak te maken.  
 
De betreffende leerlingen uit de groepen 1-2 krijgen 
hun eerste rapport op vrijdag 19 november mee 

naar huis. Aansluitend vinden er op donderdag 25 
november en dinsdag 30 november 
rapportgesprekken plaats. Die vinden in principe live 
plaats op school, of u moet als ouder expliciet 
aangeven bij de leerkracht dit digitaal via TEAMS te 
willen doen. 
 
U wordt hier nog nader over geïnformeerd door de 
groepsleerkracht. 
 

Maandsluitingen 

Omdat de cohortering van de groepen is losgelaten 
kunnen ook de maandsluitingen weer van start gaan.  
 
Helaas zullen daar nog geen ouders worden 
toegelaten en zal het publiek dus alleen uit leerlingen 
van de vier optredende klassen bestaan. Dat heeft 
natuurlijk van alles te maken met de zeer beperkte 
ventilatiemogelijkheden in het speellokaal en het niet 
willen creëren van een corona-brandhaard. Mocht dit 
later dit schooljaar aangepast worden, dan leest u het 
in tijdig in een volgende nieuwsflits.  
 
Het schema van de maandsluitingen is in elk geval als 
volgt: 
 

 
 
 

Doorgeven redenen afwezigheid 

 

 
 
In de app van Social Schools zit ook de mogelijkheid 
om uw kind af te melden vanwege ziekte of een 
calamiteit. Er kunnen in het systeem diverse redenen 
voor afwezigheid worden aangevinkt. Soms dekken 
die niet de lading en daarvoor is de optie ‘andere 



reden’ in het leven geroepen. Voor ons is het echter 
wel belangrijk om te weten wat dan die andere reden 
precies is. Zou u bij het aanvinken van die optie de 
leerkracht ook een mailtje willen sturen waarin die 
andere reden wordt toegelicht. We gaan er uiteraard 
vanuit dat u bij corona sowieso al een persoonlijke 
melding doet, want daar zitten ook voor anderen 
verregaande gevolgen aan vast.  
 
Verlof aanvragen gaat uiteraard niet via Social 
Schools. Dat hoort tijdig te gebeuren middels een 
‘formulier buitengewoon verlof’, dat op te halen is bij 
de conciërge juf Monica, of te downloaden is via onze 
website. 
https://www.bshetbaken.nl/school/documenten/  
 

Vakantierooster schooljaar 2021-2022 

Hieronder staan de resterende vakanties voor dit 
schooljaar:  
 

 
 
 

 

Kerstvakantie:   

vrijdag 24-12-2021 t/m vrijdag 07-01-2022  

Voorjaarsvakantie:  

vrijdag 25-02-2022 t/m vrijdag 04-03-2022  

Pasen    

vrijdag 15-04-2022 t/m maandag 18-04-2022  

Meivakantie   

maandag 25-04-2022 t/m vrijdag 06-05-2022  

Hemelvaart   

donderdag 26-05-2022 t/m vrijdag 27-05-2022  

Pinksteren   

maandag 06-06-2022  

Zomervakantie: 

vrijdag 08-07-2022 t/m vrijdag 19-08-2022  
 
Resterende studiedagen team (leerlingen zijn vrij): 

- Donderdag 14 april 2022 

- Woensdag 25 mei 2022 

 

 

Ontruimingsoefening 

Jaarlijks houden we onder leiding van onze BHV-ers 
twee ontruimingsoefeningen. Eén ontruiming is gepland 
en één ontruiming komt voor iedereen (behalve de chef 

BHV-er) als een verrassing. Op donderdag 7 oktober 
vond de geplande ontruiming plaats. Die verliep 
uitstekend. Binnen 5 minuten waren alle leerlingen buiten 
op de vaste opstelplaatsen te vinden.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

https://www.bshetbaken.nl/school/documenten/


Sportdag 

Met één week uitstel vanwege het slechte weer hebben 
we op woensdag 13 oktober onze sportdag gehouden 
op de velden van hockeyvereniging HBR. De leerlingen 
van de groepen 7 & 8 hebben groepjes leerlingen uit de 
groepen 1 t/m 6 begeleid met allerlei leuke sportieve 
activiteiten. Gelukkig bleef het de hele ochtend droog en 
kon er onder zelfs een schraal zonnetje gesport worden. 
Natuurlijk was ‘onze huis-DJ’ Paul Braakman (super 
bedankt weer!!) ook weer van de partij en werd het een 
gezellige en sportieve ochtend. 
 

 
 

 
 

 
 

Kleurplaatactie Berkel Centrum 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de uitbreiding 
van het nieuwe centrum. De gemeente heeft een leuke 
actie bedacht voor de leerlingen van de drie omliggende 
scholen: een kleurwedstrijd!  
 
Maandag 1 november krijgt elke Baken leerling een 
kleurplaat mee. Als je aan die wedstrijd mee wilt doen 
(dat hoeft niet, maar het is wel leuk!) dan kun je de 
kleurplaat uiterlijk 29 november bij juf Monica inleveren. 
Daar staat een speciale inleverbox klaar. Vergeet niet je 
gegevens op de achterkant van de kleurplaat ook in te 
vullen, anders weet de gemeente niet wie hem gekleurd 
heeft. 
 
Op 6 december worden de winnaars bekend gemaakt. 
De winnende kleurplaten worden op groot formaat op 
canvas afgedrukt en tentoongesteld aan de hekken rond 
het bouwterrein.  Zo kan straks iedereen in Berkel en 
Rodenrijs jouw winnende tekening bewonderen. 
Daarnaast maak je ook kans op een leuke andere prijs. 
Die houdt de gemeente nog even geheim… 
 
De onthulling van de winnende kleurplaten is 
waarschijnlijk woensdagmiddag 8 december op de 
bouwplaats. Daar worden de winnaars met hun ouders 
voor uitgenodigd. 
 
Dus pak je kleurpotloden, stiften, verf of ander 
kleurmateriaal en ga vanaf maandagmiddag aan de slag! 
 
 

 
 
 


