
  
 
 
 

 

 

Voorwoord 

 
Beste ouders, 
 
De afgelopen maand zijn we weer druk bezig 
geweest. Voor de ouders van bovenbouwleerlingen is 
er een social media-avond georganiseerd waar een 
externe deskundige van alles kwam vertellen over de 
leuke en minder leuke kanten van social 
mediagebruik. Ook is er voor de groep 8 ouders een 
VO-informatieavond geweest. Ook zijn de eerste 
rapporten van de groepen 1-2 mee naar huis gegaan 
en zitten we middenin hun 10-minutengesprekken. 
De 2e maandsluiting heeft onder overweldigende 
publieke belangstelling plaatsgevonden en zowel de 
ouderraad als de medezeggenschapsraad hebben 
alweer een vergadering achter de rug. 
 
Het heerlijk avondje is ook bijna gekomen….. 
Sinterklaas houdt op dit moment de school in zijn 
greep. In de onderbouw wordt reikhalzend uitgekeken 
naar zijn komst en in de bovenbouw (die het stiekem 
ook heel leuk vinden dat de Goedheiligman langs 
komt….) is men heel druk bezig met het knutselen 
van een mooie surprise. In het Social Schools-bericht 
over Sinterklaas van 3 november heeft u één en 
ander kunnen lezen over het zetten van schoenen, 
het trekken van lootjes en het inleveren van de 
surprises voor de groepen 5 t/m 8 en dergelijke.  
Dit alles vindt plaats op maandag 5 december 
uiteraard. We hebben die dag een continurooster tot 
14.00 u. Stelt u a.u.b. zelf ook een eventuele BSO op 
de hoogte? 
 
Daarna gaan we naadloos door met de 
voorbereidingen voor Kerstmis. Daar wordt u begin 
december middels een apart Social Schools-bericht 
nader over geïnformeerd. Het Kerstdiner wordt in elk 
geval gehouden op woensdag 21 december met een 
inloop vanaf 17.15 uur. De viering in de kerk vindt 
onder schooltijd plaats op donderdagochtend 22 
december (vanaf 9.30 uur). De Kerstvakantie start 
dan op donderdag 21 december vanaf 12.00 uur. 
 
Ik wil nu al onze dankbaarheid uitspreken voor de vele 
ouders die in deze feestmaand hand en spandiensten 
verrichten op Het Baken. Mede dankzij hun inzet 
wordt het voor de kinderen weer een onvergetelijke 
decembermaand! 
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 
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Belangrijke data 

 

Belangrijke data in: december 
 
5 december: Sinterklaasviering 
  Continurooster tot 14.00 uur 
12 december: Juf Esmeraldha jarig 
13 december: Ouderraad – 20.00 uur 
18 december: Juf Joy jarig 
19 december: GMR-vergadering – 20.00 uur 
21 december: Juf Sabine jarig 
  Kerstdiner – 17.15 uur 
22 december: Kerstviering Kerk – 9.30 uur 
  Start Kerstvakantie om 12.00 uur 
25 december: Juf Vanessa v/d Loo jarig 
 
Kerstvakantie: 
Donderdag 22 december 12.00 uur tot en met 
zondag 8 januari 2023 
 
 

 
 

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 

 
 

Kerstvakantie:   

donderdag 22-12-2022 vanaf 12.00 uur 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) 

- Donderdag 23 februari 2023 

- Woensdag 17 mei 2023 

 

Rooster maandsluitingen 

Hieronder het rooster voor de resterende 

maandsluitingen dit schooljaar. 

 

 

Van groep 8 naar het voortgezet onderwijs 

Op dinsdag 8 november heeft de digitale voorlichting 
VO voor de ouders van de groepen 8 in ons 
speellokaal plaats gevonden. Twee VO-docenten van 
Melanchthon Berkroden (Dhr. Toonen en mevr. Van 
Rossum) hebben een presentatie gegeven aan zo’n 
70 belangstellende ouders.  
 
Op onze website plaatsen wij, naast hun presentatie, 
ook alle actuele informatie die wij hebben over de 
overstap naar het VO. (kopje ‘Informatie’ - ‘na de 
basisschool’.) 
 
Wat treft u daar aan? 

- Een link naar de website van ‘De VO-gids’, 
waar u heel makkelijk via een zoekmachine 
een VO-selectie kunt maken. 

- Een link naar een ‘Open dagen planner’ 
- De overstaproutekaart. Daar staan alle data 

en stappen in die belangrijk zijn voor het 
kiezen van een vervolgopleiding in 2023. 

- De structuur van het VO staat er toegelicht.   
- Een checklist voor ouders die wellicht van 

pas kan komen bij de schoolkeuze. 
- Links naar de website van alle VO-scholen in 

de (wijde) omgeving.   

 
Wij zullen deze pagina altijd blijven voorzien van de 
meest actuele informatie die wij hebben. 
 
Scholenmarkt 
Dit is (bijna) de tijd van het jaar waarin ouders en 
leerlingen zich gaan oriënteren op de verschillende 
v(s)o-scholen. De traditionele gemeentelijke 
scholenmarkt gaat gehouden worden op woensdag 
18 januari vanaf 19.30 uur in Sporthal Oostmeer. 
 
 

 
 
 
Adviesgesprekken VO leerlingen groepen 8 
De adviesgesprekken vinden op school plaats van 
maandag 23 januari 2023 t/m woensdag  25 januari 
2023. 
 
Aanmeldperiode leerlingen op een VO-school 

• De aanmeldperiode voor leerlingen van 
basisscholen uit Koers VO gebied (Rotterdam 
en Lansingerland) is van maandag 20 februari 
t/m  vrijdag 17 maart 2023.   

• Zoetermeer en Pijnacker vallen niet binnen 
Koers VO-gebied. Handig is om de website 
van de betreffende VO-school voor verdere 
info te raadplegen. 

• De centrale loting (Koers VO gebied) is 23 
maart 2023. Zie overstaproute.nl 

 
Centrale eindtoets 
De IEP-eindtoets vindt plaats op 18 en 19 april 2023. 
De uitslag komt ongeveer een maand na de 
afnamedatum binnen. 
 

Sinterklaas 

 

 
 

Hieronder staan de resterende data die van belang 

zijn voor de Sinterklaasviering: 

 

Vrijdag 2 december:  

De surprises van de groepen 5 t/m 8 worden op school 

ingeleverd. Pak de surprise in of stop hem in een grote 

zak, de surprise mag namelijk niet zichtbaar zijn. De 

Datum Tijd Groepen 
20 januari 2023 13.15-14.00 uur 

14.15-15.00 uur 
5C-3B-B-6B 
6C-3C-D 

10 februari 2023 13.15-14.00 uur 
14.15-15.00 uur 

7B-4C-A-8A 
8B-5B-C 

17 maart 2023 13.15-14.00 uur 
14.15-15.00 uur 

7C-4A-E-3A 
6A-4B-F-8C 

14 april 2023 13.15-14.00 uur 
14.15-15.00 uur 

3C-B-5A-5C 
7A-3B-D 

 9 juni 2023 13.15-14.00 uur 6C-5B-7B-4C 



leerkracht pakt de surprises op maandagochtend 5 

december uit en stelt deze tentoon in de klas. 

 

Maandag 5 december:  

De hele school viert het Sinterklaasfeest. Op deze 

dag geldt een continurooster tot 14.00 uur. De 

leerlingen nemen deze dag hun 10-uurtje en lunch 

mee. Alle kinderen mogen op deze dag verkleed als 

Sint of Piet naar school komen. 

 

Vuurwerk 

Wij hebben de afgelopen weken enkele keren een 

paar bovenbouwleerlingen gezien die met vuurwerk 

de school in kwamen. Heel onschuldig ging het alleen 

om het ruilen van zelf gekocht legaal klasse 1-

vuurwerk. Toch willen wij niet dat ook dit legale 

vuurwerk de school in komt. Wij willen namelijk 

geen enkele vorm van vuurwerk in de school 

aanwezig hebben. Mochten wij in de school vuurwerk 

bij kinderen aantreffen, dan zullen wij dat blijvend 

innemen.  Om dat te voorkomen is het dus 

verstandiger om gewoon geen vuurwerk mee naar 

school te nemen. 

 

 
 

(Geen) snoep tijdens de overblijf 

We merken dat in sommige groepen de 

broodtrommeltjes tijdens de overblijf weer stevig 

(aan)gevuld worden met snoep. Dat is niet de 

bedoeling! Wij zouden graag zien dat er geen snoep 

meegegeven wordt als aanvulling op de lunch. Snoep 

is niet alleen minder goed voor de gezondheid van 

kinderen, maar het creëert ook scheve gezichten bij 

kinderen die wel zoals het hoort een verantwoord 

lunchpakketje mee krijgen. Laat u de snoep dus a.u.b. 

thuis. Ook tijdens de lunch. 

 

 

Nieuw LVS (leerlingvolgsysteem) voor schooljaar 

2023-2024 

 

 
 

Voor het komende schooljaar zijn wij verplicht om over 

te stappen naar een nieuw LVS. Een LVS is een 

manier om de ontwikkeling van onze leerlingen in 

kaart te brengen. In de afgelopen jaren hebben wij 

gebruik gemaakt van het LVS van Cito (versie 3.0). Dit 

systeem is vanaf volgend schooljaar niet meer te 

gebruiken. We moeten dus overstappen naar een 

ander systeem.  

 

Voor ons een mooie kans om de meerdere door de 

inspectie gecertificeerde systemen die er bestaan 

onder de loep te nemen. Op deze manier willen wij 

een LVS kiezen die past bij onze schoolvisie.  

 

Het kan dus zijn dat u hoort dat uw zoon/dochter 

‘oefent met een nieuwe toets’. Deze toets is alleen van 

belang voor ons om een goede keuze voor een nieuw 

LVS te maken en heeft geen invloed op de resultaten 

van deze leerling. 

 

Blokplanning Rekenen – Van de 
vakcoördinatoren 

Dit jaar zijn wij op Het Baken gestart met de 
zogenaamde ‘blokplanning’ voor het vak rekenen. Op 
Het Baken werken we bij de meeste vakken met 
aanpak 1, 2 en 3. De aanpakken geven aan hoeveel 
instructie een kind nodig heeft om de les te kunnen 
maken. De aanpak 1-leerling krijgt van de leerkracht 
de meeste instructie en de aanpak 3-leerling kan de 
stof het meest zelfstandig verwerken.  
Elke aanpak krijgt wel altijd de basisinstructie van die 
dag aangeboden. 
 
Waarom dan blokplanning voor rekenen? 
Het doel van de blokplanning is: 

• Om gerichter te werken op basis van de 

doelen.  

• Het onderwijs nog beter afstemmen op de 

individuele behoefte van de leerlingen.  

• Niet alleen werken met toets gegevens, 

maar ook de observaties meer mee laten 

tellen om een leerling verder te helpen. 

 
Hoe werkt de blokplanning? 
Wat er nu anders is, is dat we nu voorafgaand aan een 
lesblok een toets bij kinderen afnemen; de 
schaduwtoets. De schaduwtoets lijkt qua opdrachten 



op de bloktoets die aan het eind wordt afgenomen, 
maar dan met andere getallen.  Wij kunnen zo zien 
welke kinderen bepaalde doelen al beheersen of nog 
niet beheersen. Hierna gaan kinderen, afhankelijk 
van de doelen die ze beheersen, aan de slag. Tijdens 
de lessen kan de leerkracht nu gerichter observeren, 
omdat het nu al vooraf duidelijk is wie welke 
ondersteuning nodig heeft. 
 
Kinderen die de doelen nog niet beheersen: 
Deze kinderen gaan samen met de leerkracht aan het 
werk met de doelen.  Instructie, verlengde instructie 
en verwerking.  
 
Kinderen die de doelen beheersen: 
Deze kinderen gaan bij de reguliere lessen van het 
blok met aangepaste lesstof werken. Zij maken niet 
alle oefenstof, want deze beheersen ze al. Wel doen 
ze mee met de korte instructie over het nieuwe doel. 
Dit om te zorgen dat alle kinderen een som op de 
juiste manier aanpakken. 
 
Afsluiting van het blok 
Aan het eind van het blok wordt de normale bloktoets 
afgenomen om te kijken wat de groei is. Vervolgens  
zijn er 2 dagen waarbij er niet uit een boek gerekend 
wordt. Denk hierbij aan een rekencircuit, een 
buitenles of een creatieve opdracht waar je rekenen 
voor nodig hebt. 
 
De vakcoördinatoren, 
 

 

Doorgeven wijzigingen persoonlijke situatie aan de 

schooladministratie 

 

Is er bij u iets gewijzigd in uw thuissituatie of in uw 

persoonsgegevens (adres, telefoonnummer, emailadres 

e.d.)  dat voor ons van belang is om in de administratie 

aan te passen?  

 

Laat het ons weten op het volgende mailadres; 

egaag@bshetbaken.nl  

 

mailto:egaag@bshetbaken.nl

