
  
 
 
 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
En dan is de maand mei ook zomaar ineens voorbij 
gevlogen! Met daarin een zeer geslaagde 
sportmiddag voor de groepen 7 & 8 en een eveneens 
zeer geslaagde versie van ‘Heel Het Baken bakt’.  
Ook hebben we deze maand de uitslag van de 
centrale eindtoets, de IEP-toets, gekregen. We waren 
al trots op onze groepen 8, maar na het zien van deze 
uitslag werden we nog trotser. Op alle onderdelen 
hadden zij hoger gescoord  dan het landelijk 
gemiddelde. Een hele mooie prestatie! Zeker na 2 
coronajaren ook een hele geruststelling. 
Inmiddels zijn de groepen 8 ook gestart met de 
voorbereidingen van de musical, die dit schooljaar 
weer ‘als vanouds’ zal worden opgevoerd. Dat zal 
voor ouders gebeuren met 3 avondvoorstellingen op 
27, 28 en 30 juni. 
Over een maand (24 juni) gaat het rapport voor de 
groepen 3-7 mee naar huis. Op 27, 28 en/of 29 juni 
zijn dan ’s middags de facultatieve 
rapportgesprekken. De groepen 8 krijgen het rapport 
op hun laatste schooldag mee: vrijdag 1 juli.  
Vanavond start ook de avond4daagse. Maar liefst 
400 Baken-leerlingen lopen dan weer mee. Een 
geweldig aantal. Hopen maar op in elk geval droog 
weer! 
Inmiddels zijn we achter de schermen weer hard 
bezig met de organisatie van volgend schooljaar. In 
deze Nieuwsflits treft u ook de groepsindeling voor 
komend schooljaar al aan. Calamiteiten daargelaten 
zijn we gelukkig helemaal rond wat de personele 
bezetting betreft. In deze tijd van enorme krapte op de 
arbeidsmarkt is dat zeker geen vanzelfsprekendheid! 
 
De werkgroep wereldoriëntatie heeft zich het 
afgelopen schooljaar bezig gehouden met het 
uitzoeken van een nieuwe methode. De keuze is 
gevallen op de methode BLINK!. De groepen 5 t/m 8 
gaan daar volgend schooljaar mee starten. De 
groepen 3 en 4 gaan hier ook op experimentele basis 
mee aan de slag om te kijken of het wellicht iets is om 
al 2 jaar eerder dan wettelijk noodzakelijk met 
wereldoriëntatie te gaan starten. Uiteraard zonder dat 
dit ten koste gaat van de kwaliteit van de bestaande 
vakken in die groepen.  
 
Voor de groepen 7 staat op vrijdag 10 juni weer het 
praktische verkeersexamen op de fiets ingepland. 
Alvast heel veel succes allemaal! 
 
 
Jan Noorlander,   
Directeur BS Het Baken 
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Belangrijke data 

 

Belangrijke data in: juni en juli 
 
31 mei:  Start avond4daagse 
3 juni:  Juf Marieke Hulst jarig 
  Finish avond4daagse 
6 juni:   Vrij. Pinksteren 
10 juni:  Verkeersexamen groepen 7 
  Rapport groepen 1-2 mee 
13 juni:  GMR-vergadering  20.00 uur 
16 juni:  Juf Marieke van Dijk jarig 
  Rapportgesprekken groepen 1-2 
20 juni:  Rapportgesprekken groepen 1-2  
  (alleen groep 1/2B niet op deze dag) 
21 juni:  Meester Jan jarig 
  MR-vergadering 19.00 uur 
23 juni:  OR-vergadering 20.00 uur 
  Rapportgesprekken alleen groep  
  1/2B (In plaats van 20/6) 
24 juni:  Rapport groepen 3-7 mee 
26 juni:  Juf Wendy van der Drift jarig 
27 t/m 29 juni: Rapportgesprekken groepen 3-7  
  (niet verplicht) 
27 juni:  Musicalavond groep 8A – 18.30 uur 
28 juni:  Musicalavond groep 8B – 18.30 uur 
30 juni:  Musicalavond groep 8C – 18.30 uur 
 
1 juli:  Juf Jessica van der Heijden jarig 
  Uitzwaaien groepen 8 – 13.30 uur 
4 juli:  Juf Demi jarig 
6 juli:  Doorschuifuurtje 11.00 u – 12.00 u 
7 juli:  Start zomervakantie – 12.00 uur 
9 juli:  Juf Niesa jarig 
11 juli:  Juf Marinda jarig 

 

 
 

Vakantierooster schooljaar 2021-2022 

Hieronder staan de resterende vakanties voor dit 
schooljaar:  
  

Pinksteren   

maandag 06-06-2022  

Zomervakantie: 

vrijdag 08-07-2022 t/m vrijdag 19-08-2022  
 

 

 



Vakantierooster schooljaar 2022-2023 

Hieronder staat het door de MR goedgekeurde 

vakantierooster voor volgend schooljaar.  

 

Start schooljaar: maandag 22-8-2022 

 

Herfstvakantie:    

maandag 24-10-2022 t/m vrijdag 28-10-2022  

Kerstvakantie:   

vrijdag 23-12-2022 t/m vrijdag 06-01-2023  

Voorjaarsvakantie:   

vrijdag 24-02-2023 t/m vrijdag 03-03-2023  

Pasen   

vrijdag 07-04-2023 t/m maandag 10-04-2023  

Meivakantie   

maandag 24-04-2023 t/m vrijdag 05-05-2023  

Hemelvaart   

donderdag 18-05-2023 t/m vrijdag 19-05-2023  

Pinksteren   

maandag 29-05-2023 t/m dinsdag 30-05-2023  

Zomervakantie:   

vrijdag 07-07-2023 t/m vrijdag 18-08-2023  

 

Studiedagen (de leerlingen zijn dan vrij) 

- Maandag 31 oktober 2022 

- Vrijdagmiddag 4 november 2022 (vanaf 12.00 

uur) 

- Donderdag 23 februari 2023 

- Woensdag 17 mei 2023 

 

 

Van de medezeggenschapsraad 

 

 
 

Beste ouders, 

 

In de MR-vergadering van 19 mei heeft de directie 

verteld over de plannen om de school te verduurzamen. 

Als alles volgens plan verloopt, dan wordt Het Baken in 

de nabije toekomst de meest klimaat neutrale, groene 

school van Lansingerland door zoveel mogelijk ‘van het 

gas te gaan’ (warmtepompen), alle verlichting te 

vervangen door ledverlichting en een nieuw 

ventilatiesysteem te installeren in de school.  Daarnaast 

werd verteld dat de formatie voor volgend jaar rond is en 

dat is goed nieuws!  

 

De resultaten van de IEP-eindtoets (voorheen CITO-

toets) in groep 8 zijn erg positief. Op elk leergebied 

scoorde elke klas boven het landelijk gemiddelde 

vergeleken met soortgelijke scholen.  

 

Verder is gesproken over de ouderbetrokkenheid en de 

rol die Social Schools daarin speelt, het 

schoolondersteuningsprofiel en de schoolgids.   

 

De samenstelling van de MR voor komend schooljaar is 

bekend. Juf Floortje zal aan het einde van haar termijn 

worden opgevolgd door meester Erik vanuit de 

personeelsgeleding. Juf Tamara zal aanblijven vanuit de 

personeelsgeleding en ouder Bart Splinter zal volgend 

jaar aanblijven vanuit de oudergeleding. 

Mocht u als ouder vragen en/of opmerkingen hebben, 

spreek ons gerust aan of stuur een berichtje naar 

mr@bshetbaken.nl  

 

 

Uitslag ouderenquête  

In januari 2022 hebben wij een digitale ouderenquête 

onder alle ouders  uitgezet. De respons was 29%. Er kon 

bij de meerkeuzevragen steeds gekozen worden uit 4 

antwoorden. Het systeem hangt daar de onderstaande 

waardering aan: 

 

 

Een score tot 2,5   Onvoldoende 

Een score tussen 2,5 en 3  Matig 

Een score tussen 3 en 3,25 Voldoende 

Een score tussen 3,25 en 3,5 Ruim voldoende 

Een score tussen 3,5 en 3,75 Goed 

Een score tussen 3,75 en 4 Uitstekend 

 

 

Dit zijn de resultaten per beleidsterrein: 

 

 

Hoe tevreden bent u over de identiteit? 

 

Geen mening                        23% 

Te weinig aandacht                4% 

Voldoende aandacht             73% 

Teveel aandacht                     0% 
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Onderwijs in corona-tijd. 

Bij de open vraag over het onderwijs in corona-tijd 

varieerden de antwoorden heel erg. Waar de ene ouder 

vooral langere schermtijd had gewild, vond de andere 

ouder het juist weer teveel schermtijd. Wij nemen alle 

feedback mee in de opzet van toekomstige vormen van 

afstandsonderwijs, mochten we ooit nogmaals met 

afstandsonderwijs geconfronteerd worden. Gezien de 

algemene score van 3,53 (83,9% van de ouders scoorde 

een 3 of 4) en het feit dat de meerderheid van de 

opmerkingen op de open vraag positief was, denken we 

te mogen zeggen dat we in elk geval voor verreweg de 

meeste ouders acceptabele keuzes gemaakt hebben. 

 

Verbeterpunt 

Eén individuele vraag scoorde met een score van 2,92 

net onder de gewenste 3-score. Dat was de vraag ‘Ik ben 

bekend met het protocol Goed Gedrag’ (veel andere 

scholen noemen dit het pestprotocol.) Dat kan ook iets 

heel positiefs zijn, want dan is onze aanpak met de 

methode voor sociaal emotionele ontwikkeling ‘Leefstijl’ 

blijkbaar succesvol en is er niet de noodzaak bij u 

geweest om het Goed Gedrag protocol er bij te 

willen/moeten pakken.  Dat protocol staat echter gewoon 

op onze website (kopje ‘school’ op de homepage en dan 

kiezen voor ‘documenten’ in het rolmenu.) 

 

Wij willen u bedanken voor het invullen van de enquête 

en zijn zeer content met de feedback. Dat geeft ons in 

elk geval heel veel energie en motivatie voor de 

komende jaren!  

 

Heel Het Baken bakt! 

Op woensdag 18 mei hadden wij ‘Heel Het Baken bakt” 

als onderdeel van onze lustrumviering. Ik denk niet dat 

er in heel Berkel nog een pakje boter of een pak suiker 

te krijgen was, want dat zat allemaal verwerkt in de meest 

fantastische baksels! Voor de kinderen was het een 

heerlijke dag. De uitdrukking ‘je als een kind in de 

snoepwinkel voelen’ werd op die dag ook letterlijk waar 

voor de kinderen! Omdat we toch wel denken dat u 

wellicht een klein beetje heeft meegeholpen bij het 

thuisbakken, willen we u van harte bedanken voor uw 

participatie. Het was allemaal heerlijk en voor de 

kinderen was het een geweldige dag! Hieronder een paar 

foto’s van deze dag: 

 

 
 

 



 

 
 

 

Methode BLINK Wereld 

Vanaf volgend schooljaar starten we in de groepen 5 t/m 

8 met een nieuwe geïntegreerde methode voor 

wereldoriëntatie: BLINK Wereld. Blink Wereld helpt de 

aangeboren nieuwsgierigheid van leerlingen te 

gebruiken en de onderzoeker in de leerlingen wakker te 

maken. 

Het geïntegreerde lesmateriaal zorgt ervoor dat die 

wereld geen grenzen heeft. Blink Wereld heeft een 

heldere structuur. Thema’s zijn hierin leidend. 

Klimaatverandering, verschillen tussen culturen of de 

verdeling van ons voedsel. De thema’s sluiten aan bij de 

belevingswereld van de leerlingen, waardoor ze 

gemakkelijk geïnteresseerd raken. De verschillende 

onderdelen van wereldoriëntatie komen vanzelf aan 

bod. Inclusief burgerschap. Ook topografie komt 

uiteraard terug in de methode. 

 

Digibordlessen zijn de basis bij Blink Wereld. Maar dat 

betekent niet dat we alleen digitaal gaan werken. We 

hebben gekozen voor een hybride manier van 

(ver)werken waarbij ook boeken deel blijven uitmaken 

van de lessen. 

 

Wij hebben deze methode gekozen om de volgende 

redenen: 

 De leerlingen gaan veel actiever met de leerstof 

om. 

 Het eigenaarschap van de kinderen wordt 

verhoogd. 

 De leerlingen zijn veel meer ontdekkend, 

onderzoekend en ontwerpend bezig. 

 De leerlingen krijgen te maken met veel 

verschillende verwerkingsvormen. 

 De methode omvat de benodigde 21ste -

eeuwse vaardigheden. 

 Leerkrachten zijn meer sturend, als coach bezig 

i.p.v. klassikaal frontaal voor de klas aan het 

lesgeven. 

 Het op de basisscholen verplichte lesonderdeel 

‘burgerschap’ voldoet volledig aan de gestelde 

ministeriële doelen.  

 

Wilt u meer weten over deze methode, dan kunt u die 

informatie vinden op de volgende website: 

https://blink.nl/blink-wereld/over-blink-wereld/  

 

Omdat dit ook voor ons een nieuwe methode is, hebben 

wij hier het komende schooljaar op onze reeds 

ingeplande studiedagen ook trainingen over. De eerste 

trainingsochtend staat al ingepland in de laatste week 

van de zomervakantie. 

 

Groepsindeling schooljaar 2022-2023 

 

 
 

Zoals elk schooljaar is de groepsindeling weer een 

aardige puzzel. Veranderende werktijdfactoren, 

zwangere collega’s, vertrekkende collega’s (en gelukkig 

ook weer nieuwe collega’s), wisselende werkdagen, 

collega’s die meer of juist minder uren willen werken etc. 

etc. Dat alles zorgde voor een behoorlijke uitdaging! 

 

Wij zijn er dan ook trots op u een volledige 

groepsindeling te kunnen presenteren waar alle groepen 

weer bemenst zijn en  waar we ook nog mensen vrij 

hebben kunnen roosteren voor ondersteunende- en 

vervangende werkzaamheden. 

 

Allereerst wat personele mutaties: 

- Juf Sabine is zwanger. Zij zal vanaf de 

herfstvakantie met verlof gaan. Wij zijn heel blij 

dat we juf Elise de Koning bereid hebben 

gevonden om haar verlof te vervangen. Elise is 

nu reeds een  aantal jaren werkzaam op een 

andere basisschool en is jonge kind specialist. 

Elise zal om een goede overdracht te 

bewerkstelligen, al vanaf het begin van het 

schooljaar aan groep 1/2A verbonden zijn. 

- Juf Renate is ook zwanger. Ook zij zal rond de 

herfstvakantie met verlof gaan. Zij wordt 

vervangen door juf Mandy van Beveren, die 

vanaf februari al onze collega is. En ook Mandy 

zal vanaf de start van komend schooljaar op de 

https://blink.nl/blink-wereld/over-blink-wereld/


werkdagen van juf Renate al werkzaam zijn in 

groep F. 

- Juf Anne zal de school gaan verlaten. Zij 

heeft een baan als adjunct-directeur op een 

andere school geaccepteerd en gaat starten 

met een nieuw avontuur wat werkzaamheden 

betreft. 

- Juf Marloes Schipper zal weer terugkeren op 

Het Baken. Marloes heeft hier vorig schooljaar 

gewerkt in een groep 7. Zij is dit schooljaar 

elders als remedial teacher aan de slag gegaan, 

maar, miste daar het werk voor een vaste  groep 

en de sfeer op onze school.  

- Juf Jasmijn de Snaijer rondt op dit moment 

haar LIO-stage af in groep 5B. Over een aantal 

weken is zij gediplomeerd en stroomt na de 

vakantie gelijk door ons team in. 

 

De groepsindeling ziet er voor volgend schooljaar als 

volgt uit: 

 

Groep 1/2A: Juf Sabine en juf Elise 

Groep 1/2B: Juf Julia en juf Marian 

Groep 1/2C: Juf Stefanie  

Groep 1/2D: Juf Karen en juf Vanessa Kaminski 

Groep 1/2E: Juf Baukje en juf Danielle 

Groep 1/2F: Juf Renate en juf Demi 

  En Juf Mandy t.v.v. juf Renate 

Groep 3A: Juf Tamara en juf Denise 

Groep 3B: Juf Saskia en juf Karin 

Groep 3C: Juf Wendy Vollebregt en juf Jessica  

  v/d Heijden 

Groep 4A: Juf Jeannette en juf Tamara 

Groep 4B: Juf Brigitte en juf Petra 

Groep 4C: Juf Nathalie en juf Jasmijn 

Groep 5A: Meester Erik en juf Lisanne 

Groep 5B: Juf Annette en juf Floortje 

Groep 5C: Juf Mascha en juf Marieke van Dijk 

Groep 6A: Juf Angela en meester Tom 

Groep 6B: Juf Esmeraldha en juf Dorien 

Groep 6C: Juf Joy 

Groep 7A: Meester Aad-Jan 

Groep 7B: Juf Joyce en juf Marloes 

Groep 7C: Juf Eveline en juf Marieke Hulst 

Groep 8A: Juf Chamara en juf Yvette 

Groep 8B: Juf Wendy v/d Drift en meester Henk 

Groep 8C: Juf Niesa en juf Wendy v/d Drift 

 

Conciërge 

- Juf Monica 

Huishoudelijke hulp 

- Juf Kim 

Onderwijsassistent 

- Juf Vanessa van der Loo 

Ondersteunende lessen 

- Juf Marinda 

Administratief medewerker 

- Juf Elles 

Intern begeleiders 

- Juf Sandra en juf Bele  

Vakdocenten gym 

- Meester Marten  

- Juf Jessica van Koeveringe 

Directie 

- Juf Karin (adjunct directeur) 

- Meester Jan (directeur) 

 

We zijn op dit moment druk bezig met de groepsindeling 

van de leerlingen in de nieuwe groepen 3. Die indeling 

volgt medio juni en wordt dan gecommuniceerd aan de 

betreffende ouders. 

 

Ontwikkeling leerlingenaantal op Het Baken 

Het Baken staat in een zogenaamde VINEX-wijk. Zo’n 

wijk kenmerkt zich door een snelle jaren groei van het 

leerlingaantal in de eerste jaren, waardoor ook scholen 

in die periode snel groeien. Daarna stabiliseert het aantal 

leerlingen een aantal jaar en de jaren daarna laten weer 

een geleidelijke daling in het leerlingaantal zien tot een 

bepaald punt. Dat is een normaal demografisch effect in 

een VINEX-wijk.  De eerste twee fases hebben we in 

onze wijk inmiddels gehad.  

 

Op dit moment zitten we in een fase van geleidelijke 

krimp. Er verlaten vanaf nu dus meer groep 8 leerlingen 

aan het eind van een schooljaar de school, dan er 4 

jarigen als jongste kleuter bij ons gaan starten.  

Omdat je als school alleen maar financiering krijgt  

gebaseerd op het aantal leerlingen dat op jouw school 

onderwijs volgt, heeft die krimp natuurlijk gelijk effect op 

de inkomsten. En die inkomsten hebben weer effect op 

het aantal leerkrachten dat je aan kunt stellen en dus ook 

op de hoeveelheid groepen die je kunt samenstellen. 

Daar zullen we komend schooljaar nog niet direct last 

van hebben, maar vanaf schooljaar 2023-2024 wel.  

 

Zoals het er nu uitziet zullen we vanaf schooljaar 2023-

2024 in elk geval één groep moeten gaan krimpen. Om 

daar de regie over te kunnen houden en geen ‘houtje-

touwtje-beslissingen’ te hoeven nemen, zullen we dus 

komend schooljaar al gaan voorsorteren op die krimp. 

Dat voorsorteren werkt het best als het iets structureels 

is dat vanaf de onderbouw wordt gestart.  

Op dit moment zijn we daar scenario’s over aan het 

bedenken en bespreken. Het meest waarschijnlijk 

scenario is dat we het komende schooljaar in één van de 

kleutergroepen geen nieuwe leerlingen meer in laten 

stromen. Alleen de oudste kleuters blijven dan in die 

groep zitten en die stromen aan het eind van het jaar 

automatisch door naar groep 3. Op die manier creëren 

we aan het einde van het schooljaar een ‘natuurlijke 

krimp’ van één kleutergroep, zonder dat het heel 

ingrijpend voor kinderen wordt. 

 

Zodra we het plan uitgewerkt hebben zullen we dat aan 

de betreffende ouders communiceren. Dat zal tussen nu 

en twee weken zijn. 

 

 



Verkeerssituatie 

Er is al veel over gezegd en geschreven: de 

verkeerssituatie rond de scholen tijdens de bouw van 

Berkel centrum. Het is druk ’s ochtends. Dat is een 

gegeven. Maar met name voor de veiligheid van de 

kinderen zou het erg prettig zijn wanneer er zoveel 

mogelijk mensen wandelend of met de fiets naar school 

gaan. Zeker met mooi weer. En als u wel met de auto 

komt, dan is het wellicht ook een optie om een 

parkeerplaats net iets verder van de school te nemen (bij 

de WIBRA of wellicht de oude ING-bank) om geen 

verkeersinfarct te creëren met elkaar. En anders is de 

‘kiss and ride-strook’ aan de Oudelandselaan-kant altijd 

nog een stuk beter te bereiken dan het draaien en keren 

dat moet gebeuren in de doodlopende Röntgenstraat.  

En mocht uw kind ’s ochtends starten met gym en u mee 

wilt lopen de sporthal in, of u wilt zicht houden op de 

voordeur tot uw kind naar binnen is gegaan, zou u dan 

uw auto in een parkeervak willen zetten? We kregen 

door dat er daar ook op verzoek van een andere school 

gecontroleerd gaat worden door BOA’s omdat er bij de 

sporthal regelmatig geparkeerd wordt op een fietspad of 

een trottoir.  

 

Van de commissie laatste schoolweek 

Wat vliegt de tijd! Het 

einde van het schooljaar 

komt alweer in zicht. Dat 

houdt in dat de laatste 

schoolweek ook al snel 

dichterbij komt. 

 

 

Om een speciale  invulling aan deze week te geven 

wordt er al volop vergaderd en worden allerlei dingen 

voorbereid.  

Dit jaar gaat de laatste schoolweek er anders uitzien dan 

de jaren hiervoor. Dit jaar gaan we niet naar de Noord 

AA, maar organiseren wij een activiteit op school. De 

activiteit wordt schoolbreed gedaan en begeleid door de 

groepen 6 en 7.  

Wat we allemaal van plan zijn, houden wij nog graag 

even geheim! Eén ding kunnen we al verklappen: het 

thema van die week wordt 'Op vakantie!' en het wordt 

sowieso superleuk!   

 

Naast activiteiten rond het thema 'Op vakantie!' zijn er 

nog wel vertrouwde activiteiten die week zoals: 

uitzwaaien groepen 8 op vrijdag 1 juli, doorschuifuurtje 

op woensdag 6 juli en op donderdag 7 juli om 12.00 uur 

zomervakantie.  

 

De komende weken wordt er nog hard gewerkt in alle 

groepen, maar met de nieuwe plannen/activiteiten in het 

vooruitzicht hebben wij ook al zin in de laatste 

schoolweek!  

 

Groetjes, 

De laatste schoolweek commissie 

 

Rapporten en gesprekken groepen 3 t/m 7 + 8 

Op vrijdag 24 juni gaat het 2e rapport voor de groepen 

3-7 mee naar huis. De rapportgesprekken staan gepland 

op 3 middagen: maandag 27 juni, dinsdag 28 juni en 

woensdag 29 juni. Dit zijn geen verplichte gesprekken, 

maar facultatieve gesprekken. 

 

Op maandag 27/6 en dinsdag 28/6 zijn ook de 

uitvoeringen van 2 van de 3 musicals voor de ouders van 

de leerlingen uit die groepen (8A en 8B). Dat bijt elkaar 

niet omdat de uitvoeringen van de musicals starten met 

een inloop op 18.30 uur. Mocht uw kind in 8A of 8B zitten 

en u heeft een jonger kind in groep 3-7 zitten, houdt u 

hier dan rekening mee. Zoals al gezegd zijn de 

rapportgesprekken niet verplicht en bijt het elkaar niet 

wat tijden betreft, maar dan bent u er in elk geval extra 

op geattendeerd. 

 

De groepen 8 hebben geen rapportgesprek meer en 

daar gaat het rapport op hun laatste schooldag (vrijdag 1 

juli) met de leerlingen mee naar huis. 

 

Op vrijdag 10 juni gaat het 2e rapport van de groepen 1-

2  mee naar huis. Daar vinden de rapportgesprekken 

plaats op donderdag 16 juni en maandag 20 juni.  

 

N.B.: Alleen voor groep 1/2B zijn er iets afwijkende 

gesprekstijden; 16 juni en 23 juni. 

 

Inschrijven gaat via Social Schools en daar ontvangt u 

van de groepsleerkracht t.z.t. informatie over. 

 

Ziekmeldingen via Social Schools 

De meeste ziekmeldingen verlopen via Social Schools. 

Daar kan ook worden afgemeld voor bijvoorbeeld 

(tand)artsbezoek. De laatste weken krijgen we 

regelmatig meldingen van kinderen die een hele dag 

afwezig zijn vanwege bijvoorbeeld een tandartsbezoek. 

In theorie zou het natuurlijk kunnen dat er een dusdanig 

zware tandtechnische ingreep ingepland staat, waardoor 

een dag afwezigheid gerechtvaardigd is.  

 

 
 

In de praktijk blijkt dit echter maar heel erg weinig voor te 

komen. Daarom willen we u ook vragen om deze optie 

niet te gebruiken voor het nemen van een ‘dagje extra 

verlof’. Mocht u zo’n aanvraag willen doen, dan kan dat 

middels het verlofformulier dat u bij de conciërge op kunt 

halen of kunt downloaden vanaf onze website. 


