
  
 
 
 
 
 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
Op dit moment zijn we op school druk bezig met het 
voorbereiden op de derde verandering in korte tijd: 
terug naar hele klassen die hele dagen les krijgen 
vanaf 8 juni. 
 
Dat lijkt een makkelijke opgave, maar met alle 
veiligheids- en hygiëneregels is dat nog een hele klus. 
We hebben in alle beslissingen veiligheid voorop 
gesteld. Wij willen het besmettingsrisico zo klein 
mogelijk houden. Voor uw kind(eren), maar zeker ook 
voor de personeelsleden op school. Dat zal bij 
sommige beslissingen betekenen dat we mensen 
teleurstellen omdat ze de beslissing ‘te streng’ 
vinden, terwijl er bij dezelfde beslissing ook mensen 
zijn die het besluit juist nog strikter hadden willen 
gezien. Wij beseffen ons heel goed dat we niet 
iedereen tevreden kunnen stellen, maar weet wel dat 
we alles zorgvuldig hebben afgewogen en in 
samenspraak met de MR tot ons protocol gekomen 
zijn.  
 
Het uitgewerkte Plan van Aanpak is als bijlage 
toegevoegd. 
 
De grote lijn van dat plan is als volgt: 

- We houden dezelfde aanvangstijd die we de 
afgelopen weken hanteerden. (Inloop tussen 
8.45 u – 9.00 u) Dit vanwege de spreiding van 
de ouders van de drie wijkscholen.  

- We draaien tot de zomervakantie nog een 
continurooster. Dat is puur om de 
verkeersstromen tussen de middag  te 
nivelleren en omdat er nog geen 
volwassenen anders dan leerkrachten en 
leerkrachtondersteuners de school in mogen.  

- BSO Lunch van Zus en Zo kan gewoon 
doorgaan. 

- De TSO gaat de pleinwacht in de lunchpauze 
doen, de leerkrachten lunchen met hun 
kinderen in de klas.  

- We zijn op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag gewoon weer om 15.00 u uit.  

- Op woensdag gaan we ook weer naar school 
en eindigen we ook gewoon om 12.15 uur. 

- Alleen kleuterouders mogen hun kind op de 
bekende manier afgeven op de speelplaats. 
De rest komt de ingang binnen die we de 
afgelopen weken ook gebruikten. 

- Uiteraard blijven alle hygiëneregels van 
kracht! Handen desinfecteren bij 
binnenkomst, regelmatig handen wassen,  
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anderhalve meter afstand tussen leerlingen 
en leerkrachten en leerkrachten onderling etc. 

- De onderwijskundige arrangementen 
begeleid door externen 
(dyslexiebehandelingen e.d.) mogen weer op 
school plaatsvinden.  

- Thuisonderwijs en noodopvang komen te 
vervallen. We verwachten dus alle leerlingen 
weer gewoon op school. 

- Alle evenementen (schoolreis, sportdag, 
activiteiten laatste schoolweek e.d.) blijven 
zoals al eerder gecommuniceerd in elk geval 
tot aan de zomervakantie afgelast. 

- Een speciale situatie is natuurlijk de musical 
van groep 8. Daar spelen altijd sentimenten 
van ouders een grote rol.  (‘het afsluiten 8 jaar 
school’, ‘het is een uniek moment dat je altijd 
bijblijft’ etc.) Dat onderschrijven wij volledig, 
maar veiligheid is voor ons echt leidend in alle 
beslissingen.  
Op dit moment zijn de feiten dat we een niet 
te ventileren en relatief klein speellokaal 
hebben en ook nog eens te maken hebben 
met de restrictie van maximaal 30 volwassen 
personen die in één ruimte mogen. En veel 
meer personen zijn in die ruimte op 
anderhalve meter afstand ook 
veiligheidshalve niet echt mogelijk. Wij 
hebben dat in een proefopstelling ook 
nagemeten.   Ook reinigen we nu doorlopend 
tafels, stoelen,  laptops, leuningen en 
tastpunten door de hele school heen en 
adviseren we alleen eigen spullen te 
gebruiken tijdens de les. Dat is bij een 
musicaluitvoering met gedeelde rekwisieten 
en microfoons niet te handhaven.  Wij gaan 
ook geen externe ruimte afhuren of de 
musical buiten opvoeren en we gaan de 
musical ook niet 3x per klas opvoeren, omdat 
er dan minder mensen in een zaal zitten.  
Zoals het er nu naar uit ziet wordt de musical 
voor 99% zeker dus niet opgevoerd voor 
volwassenen, of er moet ineens heel veel 
veranderen op veiligheidsgebied. Dat zou 
alleen kunnen bij het loslaten van de 
anderhalvemeterregel.  De musical gaat 
natuurlijk wel gespeeld worden en wordt 
sowieso opgenomen op DVD en we bekijken 
verder nog hoe we toch op een leuke manier 
afscheid kunnen nemen van onze groep 8-
ers. 

 



- We mogen weer gymmen. De sporthallen 
blijven echter nog gesloten, maar we mogen 
op een veld van hockeyvereniging HBR 
buiten gymmen. Kleedkamers en sanitaire 
voorzieningen moeten echter gesloten 
blijven. Kinderen dienen op hun reguliere 
gymdag dus makkelijke kleding aan te 
hebben en vooral schoenen waarop op een 
veld gerend kan worden. Omdat alle klassen 
’s ochtends gewoon op school beginnen 
werken we met een aangepast gymrooster 
met iets kortere gymtijden. 
We beraden ons op dit moment nog of we dit 
ook willen gaan doen met de groepen 3-4. Dit 
vooral in verband met het ontbreken van 
sanitaire voorzieningen. Mocht dit niet voor 
de groepen 3-4 gaan gelden, dan zullen we 
voor die groepen een alternatief (keer extra 
buiten spelen of iets dergelijks) gaan 
bedenken. Die makkelijke kleding op hun 
gymdag is dus ook voor de groepen 3-4 geen 
overbodige luxe. Dan kunnen we op die 
dagen ook met deze kinderen nog alle kanten 
op. 
 

Blijft u er trouwens wel aan denken dat alleen de 
ouders die kleuters afleveren kort het schoolplein op 
mogen?  

 
Dit plan geldt tot de zomervakantie. Het zou kunnen 
dat bepaalde restricties ook na de zomervakantie nog 
kunnen/moeten gelden. Wij wachten daarbij nadere 
kabinetsinformatie af en zullen u daar weer zo tijdig 
mogelijk over informeren. 

 
Tot slot wil ik u als ouders namens het team van Het 
Baken heel erg bedanken voor uw inzet de afgelopen 
weken. Ga er als ouder maar aanstaan: thuis werken 
en tussendoor nog één of meerdere kinderen 
begeleiden met hun thuiswerk. In sommige gezinnen 
was het ook vechten om een laptop en een goed 
WIFI-signaal. Gelukkig hebben wij via de stichting 
Leergeld ook nog een aantal gezinnen die niet over 
de middelen beschikken om even een nieuw device 
aan te schaffen kunnen helpen. Deze hele situatie is 
zeker geen gemakkelijke opgave geweest voor u als 
ouders. Dat beseffen wij ons zeer!  Op een enkele 
individuele ouder na hebben we van u alleen maar 
positieve respons op alle plannen gehad, terwijl het in 
sommige gezinnen echt wel een pittige opgave was 
om alle balletjes hoog te houden. Daarom wil ik u dan 
ook namens alle leerkrachten enorm complimenteren 
met de wijze waarop u bent omgegaan met deze 
situatie!  
 
Een situatie die wederom ‘iets normaler’ gaat worden 
na 8 juni hoop ik.  
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 
 

 

CITO Leerlingvolgsysteem/Rapport 

In juni worden er in de groepen 3-7 toetsen van het 
CITO-leerlingvolgsysteem afgenomen. Deze toets 
resultaten komen normaal gesproken op het 3e 
rapport te staan. Omdat er nu geen 3e rapport mee 
gaat, hebben we iets anders bedacht om u toch te 
informeren over de vorderingen van uw kind.  
 
Bij deze Nieuwsflits zit een brief van de intern 
begeleiders als bijlage waarin de werkwijze wordt 
toegelicht. 
 
 

Opstart vanaf 11 mei 

We zijn weer begonnen met lesgeven aan halve 
groepen! Op maandag 11 mei was het zover en 
konden de eerste kinderen de school weer in! Toch 
een speciale en voor sommigen zelfs spannende dag. 
Alle kinderen kwamen over de rode loper naar binnen 
en kregen in de klas kinderchampagne en koek om te 
vieren dat ze weer naar school mochten. Best gek, al 
die strenge hygiënevoorschriften en de halve klassen. 
Maar wat wende het al weer snel!  Hieronder een paar 
foto’s. 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personalia 

Het is de afgelopen weken niet eenvoudig geweest 
om alle lessen gewoon doorgang te laten vinden. We 
hebben te maken gehad met ziekte en 3 mensen die 
preventief thuis moe(s)ten blijven op doktersattest. 
Ook is er één collega met milde klachten op Corona 
getest, waarbij de uitkomst gelukkig negatief was. Ik 
ben echt blij te kunnen melden dat we ondanks alle 
personele tegenslagen er dankzij de inzet van 
parttimers die extra zijn gaan werken, weer in 
geslaagd zijn om alle klassen te bemensen. Dat zal bij 
de meeste ouders als een vanzelfsprekendheid 
voelen, maar dat was het en is het op dit moment 
zeker niet. 

 
Er zijn op dit moment nog twee collega’s langdurig met 
ziekteverlof: 

- Juf Marinda van groep 6A is ziek en zal 
langere tijd afwezig zijn. Juf Angela 
(maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) 
zal het leeuwendeel van de vervanging op 
zich nemen. Juf Marieke Hulst (woensdag) 
zal de woensdag les gaan geven in groep 6A. 

- Juf Karin is ook langdurig ziek. Zij is behalve 
leerkracht van groep 3A ook adjunct-
directeur. Zij zal zich in haar re-integratie 
richten op de groepstaken en haar 
directietaken tijdelijk neerleggen. Die 
directietaken worden volledig overgenomen 
door meester Jan. 
De vervanging in groep 3A is als volgt 
geregeld: Juf Nathalie werkt zoals gewoonlijk 
op maandag t/m woensdag in de groep en 
meester Tom gaat groep 3A op donderdag en 
vrijdag les geven. Dit houdt in dat ook de 
groepsbezetting van groep 4A iets aangepast 
wordt. Daar zal juf Jeannette de hele dagen 
lesgeven en meester Tom alleen nog maar op 
de woensdag. 

 
 

Belangrijke data 

 

Belangrijke data in: juni  
 
1+2 juni: Vrij Hemelvaart 
3 juni: noodopvang + beeldbellen    
 Juf Marieke Hulst jarig 
4 juni:  Shift 1 naar school 
5 juni: Shift 2 naar school 
8 juni:  Rapport  2 groepen 1-2 mee 
9 juni:  Inschrijven digitale 

rapportgesprekken via TEAMS in 
Social Schools groepen 1-2  

15 juni: Vanaf 15/6 start 
rapportgesprekken groepen 1-2 

16 juni: Juf Marieke van Dijk jarig 
17 juni: Juf Bianca jarig 
21 juni: VADERDAG 
 Meester jan jarig 



26 juni:  Juf Wendy van der Drift jarig 
29 juni: Juf Joyce jarig 
 

 

Resterend vakantierooster schooljaar 2019-2020 

  

Pinksteren   

Maandag 01-06-2020 t/m dinsdag 02-06-2020  

Zomervakantie:   

Vrijdag 17-07-2020 t/m zondag 30-08-2020 
 
 

Vakantierooster volgend schooljaar: 2020-2021 

Hieronder staat het vakantierooster voor volgend 

schooljaar.  

 

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 31-08-

2020    

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 

 

Volgend schooljaar 

Uiteraard zijn we tussen alle coronaplannen- en 

maatregelen ook druk bezig met de voorbereidingen 

op volgend schooljaar. Daar hoort natuurlijk ook de 

groepsindeling van de leerkrachten bij. Die is zeker 

nog niet af, maar die hopen wij wel bekend te kunnen 

maken in de volgende Nieuwsflits. En laten we vooral 

ook hopen dat de periode tussen nu en het volgend 

schooljaar wat het coronavirus betreft goed verloopt, 

zodat we weer kunnen volgens ‘het nieuwe normaal’ 

kunnen starten. 

 

 

Van de Medezeggenschapsraad 

 
 

Op 28 mei heeft de MR via Teams vergaderd. 

Vanzelfsprekend is er gesproken over de huidige 

Corona-crisis en het volledig hervatten van het 

onderwijs vanaf 8 juni. De MR heeft groot respect voor 

de wijze waarop het voltallig team van Het Baken met 

de continue wijzigende omstandigheden is 

omgegaan.  

 

Voor volgend jaar zijn door het verstrijken van de 

zittingstermijn diverse vacatures voor leden in de MR, 

zowel voor ouders als personeel. Nadere informatie 

over de verkiezingen volgt, houd Social Schools in de 

gaten. 

 

Gratis sporten voor de jeugd in Lansingerland 

Juist in deze tijd is het belangrijk om te blijven sporten 

en bewegen, zeker ook voor kinderen! Binnenkort 

start een leuke actie waarmee de jeugd van 

Lansingerland gratis kennis kan maken met 

verschillende sporten in onze gemeente. 

 

De gemeente werkt met diverse sportverenigingen 

aan de Lansingerlandse Sportstrippenkaart. Door een 

voucher van de strippenkaart in te vullen en in te 

leveren bij een deelnemende vereniging, kunnen 

kinderen en jongeren verschillende sporten gratis 

uitproberen. 

 

Het complete sportaanbod en de Sportstrippenkaart 

staan binnenkort op de site van Lansingerland 

Beweegt: https://www.lansingerlandbeweegt.nl/  

Houd deze site dus goed in de gaten! 
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