
  
 
 
 
 
 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
Op maandag 8 februari mochten we dan weer open. 
Met wederom een nieuw protocol, dat wel erg laat 
werd aangeleverd door de instanties. Onze eigen 
interpretatieruimte in zo’n protocol is trouwens erg 
klein. Dit soort voorschriften zijn landelijke 
voorschriften aan alle basisscholen, waarbij we alleen 
situationele aanpassingen mogen doen. De ene 
school heeft namelijk maar één ingang, slechts 50 
leerlingen, wel een eigen speelplaats en alleen maar 
combinatiegroepen. Terwijl dat bij de andere school 
compleet anders is. Daar mocht wel op geanticipeerd 
worden.  De opdracht voor alle scholen was echter 
hetzelfde: volledige heropening op een zo veilig 
mogelijke manier. 
 
Rekening houdend met alle voorschriften is het gelukt 
om verantwoord open te gaan, al was en blijft het voor 
ons ook best spannend. Zoals ik al eerder schreef zijn 
we nu onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eén 
besmetting in een klas heeft immers verregaande 
consequenties voor de rest van de klas. Ook het 
‘snottebellenbeleid’ dat een dag na de bekendmaking 
van de protocollen nog door het kabinet werd 
toegevoegd aan het protocol, maakt het best een hele 
onderneming voor iedereen. Je mist als leerkracht 
met een beetje pech dagelijks weer andere kinderen 
in je klas. Je kunt als leerkracht ook niet voor elk 
verkouden kind een lespakketje voor thuis maken, 
want daar zou je een dagtaak aan hebben terwijl je 
gewoon fysiek les moet geven. En voor ouders 
betekent het ook dat op momenten dat het soms echt 
niet uitkomt, een kind thuis moet blijven. Ook voor 
ouders in cruciale beroepen houdt dit ineens in dat je 
naar je werk moet, maar toch zelf opvang voor je 
verkouden kind moet verzorgen. Voor iedereen is het 
een beetje schipperen dus. 
 
Gelukkig hebben alle maatregelen er wel toe geleid 
dat we tot op de dag van vandaag nog geen klas in 
thuisquarantaine hebben hoeven plaatsen. Behalve 
de maatregelen die wel op school hanteren, zijn dus 
ook de maatregelen die bij u thuis gehanteerd worden 
op dit moment afdoende. Of we hebben op dit 
moment gewoon mazzel natuurlijk. Dat kan ook. 
 
We hopen ook dat iedereen zich verantwoord blijft 
gedragen in de Voorjaarsvakantie. De skivakanties 
van de mensen die er één gepland hadden, zijn 
inmiddels al afgezegd. Wellicht is in de plek daarvoor 
een huisje in eigen land geboekt of blijven we nu 
gewoon thuis. Het is dus ook al bijna één jaar geleden 

dat we met dit virus te maken kregen. Ik hoop dat alle 
cijfers (IC-opnames, aantal besmettingen en het R-
getal) blijven dalen en dat het vaccin snel voor 
iedereen beschikbaar komt en ook blijkt te werken (of 
snel aan te passen is) bij elke mogelijke nieuwe 
variant van het virus die zich nog aandient. Hoe de 
toekomst er uit gaat zien is nog ongewis. Voor nu blijft 
het nog na elke persconferentie stap voor stap kijken 
wat er versoepeld kan worden en wat niet.  Het lijkt er 
in elk geval op dat we na een jaar wellicht het 
spreekwoordelijke licht aan het einde van de tunnel 
een beetje in zicht beginnen te krijgen. Dat er zaken 
uit ‘het oude normaal’ vervangen gaan worden door 
dingen die in ‘het nieuwe normaal’ gewend zijn 
geraakt, lijkt echter evident.  
 
En dat we de laatste 2 maandagen ook het weer nog 
als belemmerende factor kregen om open te gaan, 
was een extra uitdaging! Gelukkig is het ons gelukt om 
op beide maandagen toch gewoon open te gaan en 
het onderwijsproces voortgang te laten vinden.  
 
Ik wens iedereen namens het team een hele fijne 
voorjaarsvakantie en graag tot maandag 1 maart! 
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 

 
Belangrijke data 

 

Belangrijke data in:  maart 

 
19 t/m 28 februari: Voorjaarsvakantie 
 
1 maart:   juf Anne jarig 
5 maart:  Studiedag team.  
                           Alle leerlingen zijn vrij 
8 maart:   juf Petra jarig 
12 maart:   Maandsluiting vervalt 
    Rapport 2 groepen 3-8 8 vervalt 
18 en 23 maart: Rapportgesprekken vervallen 
22 maart:   Schoolkamp groepen 8? 
26 maart:   Nieuwsflits 
 

 
 

Carnaval 

 

 
 
Het was ‘anders dan anders’, maar toch echt carnaval op 
onze school! Dit keer noodgedwongen geen hossen in 
het speellokaal, geen installatie van de raad van 11 en 
geen polonaise door de gangen. Elke groep vierde het 
op zijn eigen manier in de klas. En dat verliep ook heel 

 



goed! Gelukkig was het overgrote deel van de kinderen 
gewoon verkleed en zat de stemming er goed in! Fijn om 
samen weer eens een echt feestje te kunnen vieren op 
school! Voor de kinderen ook zeer welkom, na een 
aantal zeer vreemde maanden. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Rapporten groepen 3 t/m 8 

Zoals u hebt kunnen lezen in een eerder bericht op social 
schools en in de vorige Nieuwsflits, hebben we ons 
beraad over hoe om te gaan met het 2e rapport.   
 



We hebben de adviezen van deskundigen (Ministerie, 
CITO e.a.) tot ons genomen en hebben het volgende 
bedacht: 

- Het welbevinden van de kinderen na bijna 8 
weken afwezigheid is onze eerste prioriteit. 

- Methode gebonden toetsen nemen we alleen af 
als we echt even willen weten waar een kind 
qua niveau precies zit. Dus geen toetsen 
afnemen om het afnemen alleen. 

- We gaan na de Voorjaarsvakantie starten met 
het afnemen van de CITO midden-toetsen.  

 
Dit houdt in dat we dus op de oorspronkelijke datum 
waarop het 2e rapport zou verschijnen (12 maart) 
onvoldoende data hebben om op het rapport te zetten. 
Dan heeft een rapport op die datum dus ook weinig zin. 
Daardoor komen ook de oorspronkelijke data voor de 
rapportgesprekken (18 en 23 maart)  te vervallen.  
 
Wij gaan in plaats van die rapportgesprekken iets 
anders doen: 

- Wij gaan de CITO-resultaten (die begin april 
bekend zijn) als inlegvel in de rapportmap 
steken. Dat rapport geven wij op 9 april mee 
naar huis met elk kind. Daar zal ook een 
‘rapport thuisonderwijs’ bij zitten, dat door de 
leerling zelf op school is ingevuld. Dat is een 
door onszelf verzonnen rapport waarin elk kind 
in woord en score aan kan geven hoe hij/zij het 
thuisonderwijs ervaren heeft. Ook bedoeld als 
een soort ‘herinnering voor later’ aan een heel 
bijzonder schooljaar.  

- Voor de groepen 7 komt daar ook een 
‘uitstroomprofiel’ bij. Dat is een voorlopige 
niveau indicatie van de taal- en rekenresultaten 
in relatie tot het uitstroomadvies.  

- We willen het welzijn van uw kind, het rapport 
thuisonderwijs en de CITO-resultaten graag 
bespreken in een zogenaamd 
voortgangsgesprek dat in de plek komt van 
het traditionele rapportgesprek. 

- Die gesprekken worden ingepland op 13, 14 en 
15 april en zullen op afstand via Microsoft 
TEAMS plaatsvinden. Dat zijn middagsessies 
en op één van die data zal voor elke klas ook 
één avondsessie worden ingepland. Wij hopen 
dat alle ouders zich hiervoor inschrijven. 

- Vanaf 6 april kunt u dan een tijd voor zo’n 
voortgangsgesprek inplannen in Social Schools 
op de gebruikelijke manier. 

 

We denken u met deze gegevens en op deze manier 
toch voldoende op de hoogte te kunnen brengen van de 
ontwikkeling van uw kind. 
 

Feesten/activiteiten in maart en april 

Het lijkt er op dit moment op dat, naast de hierboven 
genoemde rapportgesprekken,  ook alle festiviteiten in 
de maanden maart en april nog door corona geregeerd 
zullen worden.  

- Het is op dit moment echt zeer onwaarschijnlijk 
dat het schoolkamp van de groepen 8 in de 
week van 22 maart doorgang kan vinden. Dat 
kamp was al verzet van begin schooljaar naar 

maart. Mocht dat schoolkamp niet door kunnen 
gaan dan gaan we kijken of het kamphuis in juni 
nog plek heeft, of we gaan diverse andere 
activiteiten voor de groepen 8 in de laatste 
schoolmaand inplannen. 

- Met de Paasviering (1 april) zullen we zeker 
niet met de hele school naar de kerk kunnen 
gaan. Ook zal het Paasontbijt aangepast 
moeten worden aan de huidige corona- en 
hygiëneregels. De werkgroep is daar al druk 
mee aan de slag gegaan. 

- Ook de werkgroep Koningsspelen is zich al 
heel voorzichtig aan het oriënteren op de 
mogelijkheden rond de viering van de 
Koningsspelen. 

- De ‘Grote Rekendag’ (24 maart) komt ook te 
vervallen. 

 
 

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  
 

 

Vakantierooster schooljaar 2021-2022 

 

 
 
Hieronder staat het vakantierooster voor volgend 
schooljaar. De MR heeft inmiddels met dat rooster 
ingestemd. Het is het rooster van regio-midden en sluit 
aan bij het VO in zowel de regio Rotterdam als Den 
Haag.  
 
Start schooljaar:    maandag 30-08-2021 
 
Herfstvakantie:    

maandag 18-10-2021 t/m vrijdag 22-10-2021  

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  
 
Er worden op een later tijdstip nog maximaal 3 studiedag 
ingepland. Die data volgen later. 
 

Van de Medezeggenschapsraad 

 

 
 
Voor de opening van de scholen was er weer een nieuw 
plan van aanpak opgesteld door de directie. Wij hebben 
als MR een extra vergadering gepland om dit plan te 
bespreken en hebben toestemming gegeven. 
Tijdens de vergadering op 16/2 hebben we de 
omstandigheden en ervaringen met elkaar gedeeld en 
geëvalueerd.      
Er is ook ingestemd met de begroting 2021 en het 
vakantierooster voor 2021/2022. 
 

Traktaties 

 

 
 
 
Trakteren aan de klas hoort er natuurlijk bij als je je 
verjaardag viert op school. Vanwege de 
coronavoorschriften worden er alleen voorverpakte 
zaken getrakteerd en geen eigen culinaire 
hoogstandjes. Een stuk fruit mag natuurlijk ook altijd.  
Wij zien echter de traktaties steeds groter worden en ook 
ongezonder. Nu snappen wij dat een gezonde traktatie 
een hele uitdaging is met alle geldende Corona-regels, 
maar wij willen u wel vragen om te kijken wat daarin 
mogelijk is en in ieder geval de traktaties klein te houden. 
Wij vinden het als school belangrijk de leerlingen iets bij 
te brengen over gezonde voeding. Daarom zouden we 
het fijn vinden als een traktatie hierbij past 

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  

 

Van de DIGI-coaches 

Naarmate leerlingen ouder worden komen ze 
onherroepelijk in aanraking met social media. Dit 
begrip is heel breed. Er wordt gelijk gedacht aan 
Facebook en Instagram, maar WhatsApp , Snapchat 
en games als Minecraft vallen hier net zo goed onder. 
Het kan een verrijking zijn, maar het brengt ook de 
nodige risico’s met zich mee. Digitaal pesten en 
betalen voor games zijn hier voorbeelden van. Op Het 
Baken besteden we hier onder andere aandacht aan 
tijdens de leefstijllessen. Het misbruiken van social 
media gebeurt echter vooral buiten de schooluren. 
Het is dus raadzaam als ouder dit bespreekbaar te 
maken. Hier vindt u een aantal tips. 
 

 
 

https://www.bshetbaken.nl/ouders/ouderraad/
mailto:or@bshetbaken.nl


 Heeft je kind interesse in een bepaald sociaal 
platform, kijk dan eerst zelf even wat het is.  

 Voor veel sociale platforms moet je kind 
officieel 13 jaar zijn om een account aan te 
kunnen maken. Toch hebben miljoenen 
jongere kinderen al een account. Maak een 
afweging: heb je begrip voor het feit dat ‘bijna 
iedereen in de klas een account heeft’ of 
houden jullie die leeftijdsgrens aan?  

 Start samen. Maak samen een account aan 
en bespreek alles wat je tegenkomt. 
Onderzoek samen, praat erover en vraag 
door, maar beslis uiteindelijk zelf. Bespreek 
bijvoorbeeld de privacy-instellingen. Welke 
informatie toont je kind aan wie? Praat ook 
over het toevoegen van vrienden: laat alleen 
mensen toe die je goed kent. 

 Leg uit dat als je een foto op internet plaatst, 
je de regie erover verliest. Je weet nooit zeker 
wie de foto ziet en wat diegene ermee zal 
doen.  

 Leg uit dat het makkelijker is om onaardig of 
brutaal te zijn via tekst dan in het echt. Spreek 
daarom af dat je kind zich bij elk bericht 
afvraagt: zou ik dit ook zo zeggen als ik deze 
persoon in de ogen keek?  

 Gaat het om een sociaal netwerk? Word dan 
zelf ook lid en vrienden met je kind, zolang 
hij/zij dat toestaat. 

 Maak afspraken over online spellen die je via 
social media aangeboden worden. Sommige 
spellen maken misbruik van het onbegrip van 
kinderen. Het is lang niet altijd duidelijk of iets 
geld kost of niet. Spreek af dat je kind jou erbij 
haalt als hij in zo’n situatie terechtkomt.  

 Vraag regelmatig aan je kind hoe het gaat en 
wat zijn ervaringen zijn. 

 
Joyce Akse & Henk Molenaar 
Digi-coaches 

 
 
 
 


