
 
 
 
 
 
 

 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
De Herfstvakantie staat alweer voor de deur. De 
eerste 7 schoolweken zitten er weer op en hebben 
alweer bol gestaan van de activiteiten! Het 
schoolproject, de Kinderboekenweek, de 
schoolfotograaf, gastlessen, bezoeken aan 
voorstellingen van Musische Vorming, de eerste 
maandsluiting, een informatieavond over onze SOVA 
methode ‘Leefstijl’, de algemene informatieavond, het 
schoolkamp van de groepen 8 en de 
kinderpostzegelactie zijn allemaal al verleden tijd. En 
uiteraard hebben alle reguliere lessen ook nog 
gewoon plaats gevonden. 
 
Ook zijn er vanmiddag opnamen gemaakt op school 
voor een kort promotiefilmpje van onze school. Op die 
manier hopen we op onze website een betere indruk 
te kunnen geven over het werken op onze school aan 
toekomstige Baken-ouders en kinderen. Wij hebben 
uiteraard geprobeerd om alle leerlingen die niet op de 
website mogen buiten beeld te houden. 
 
Op dit moment zitten we in de opstartfase van de 
vergroening van onze privé speelplaatsen voor de 
onderbouw. Samen met de TSO hebben we hiervoor 
een budget bij elkaar gebracht en een architect is 
inmiddels druk aan het bedenken hoe we die 
speelplaats kunnen verfraaien. We willen daar graag 
wat begroeiing hebben, schaduw creëren en voor 
kinderen een veel leuker speelterrein krijgen. Zeker 
ons ‘bovenplein’ op het dak van de parkeergarage 
vormt een uitdaging vanwege het ontbreken van 
‘koude grond’. Ook wordt goed gekeken naar de 
belastbaarheid van het dak van de garage en 
dergelijke. Kortom: een leuke project!! 
 
In november staan ook de eerste rapportgesprekken 
weer op de planning.  
 
Namens het team wens ik u alvast een prettige 
herfstvakantie en graag tot dinsdag 29 oktober! 
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 
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Studiedag leerkrachten 

Voor de zekerheid nog even de aankondiging van 
onze eerste studiedag op maandag 28 oktober. 
Omdat wij zelf met alle leerkrachten terug de 
schoolbanken ingaan, zal de school die dag gesloten 
zijn. We starten na de Herfstvakantie dus weer op 
dinsdag 29 oktober. 
 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020 

Herfstvakantie:    
Zaterdag 19-10-2019 t/m zondag 27-10-2019  

Kerstvakantie:   

Vrijdag 20-12-2019 t/m zondag 05-01-2020  

Voorjaarsvakantie: 

Vrijdag 21-02-2020 t/m zondag 01-03-2020  

Pasen    

Vrijdag 10-04-2020 t/m maandag13-04-2020  

Meivakantie   

Zaterdag 25-04-2020 t/m zondag 10-05-2020  

Hemelvaart   

Donderdag 21-05-2020 t/m zondag 24-05-2020  

Pinksteren   

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

Zomervakantie:   

Vrijdag 17-07-2020 t/m zondag 30-08-2020 
 
Studiedagen team: 

- Maandag 28 oktober 2019 
- Vrijdag 6 maart 2020 

 

Rapporten  

De kinderen uit groep ½ krijgen 2 maal per jaar een 
schoolrapport. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 
krijgen drie maal per jaar een rapport mee naar huis.  
 
De kinderen van groep 1 krijgen pas na minimaal 6 
maanden onderwijs te hebben gevolgd een rapport. 
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. Voor het laatste rapport in de groepen 3 t/m 
8 staat geen standaard gesprek ingeroosterd. Ouders 
van zorgleerlingen hebben toch al 
voortgangsgesprekken ingepland staan en voor de 
overige leerlingen achten wij een dergelijk derde 
gesprek niet noodzakelijk. 
 
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 ouders van de allerjongste kinderen uit de 

 



kleutergroepen, die nog geen rapport krijgen, kunnen 
ook voor een gesprek uitgenodigd worden of zelf een 
gesprek aanvragen. 
 
Voor het rapport maken we gebruik maken van een 
webbased systeem. We vullen het als leerkracht  in 
en dan printen we het rapport vervolgens uit en 
stoppen het in een mooie stevige rapportmap met 
insteekhoezen. Dat herhaalt zich per rapport. Het 
derde rapport van elk schooljaar blijft dan de hele 
schoolcarrière in de rapportmap van elk kind 
bewaard. Uiteindelijk heeft een kind op die manier na 
8 jaar een schoolportfolio opgebouwd in een 
overzichtelijke map. 
 

Intekenen voor Rapportgesprekken 

Op dinsdag 19 november en donderdag 21 november 
worden de eerste rapportgesprekken weer zoals 
gepland. Dit jaar zullen we wederom gaan werken 
met  intekenlijsten die op de whiteboards bij de 
klas komen te hangen. 
  
Vanaf maandag 11 november t/m woensdag 13 
november kunt u zelf intekenen voor het 
rapportgesprek.  
 
Op vrijdag 15 november gaat het rapport mee naar 
huis. Mocht u niet ingetekend hebben voor die datum, 
dan zal de leerkracht u zelf op een dag en tijd indelen. 
 

 

Thema 2 Leefstijl  

Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een 
methode voor sociaal-emotionele vaardigheden. Na 
de herfstvakantie zullen we gaan starten met het 
tweede thema: Praten en luisteren.  
 
Dit thema gaat over communicatie: over praten, 
luisteren en stil zijn. Allemaal actieve vaardigheden 
die kinderen gaandeweg leren. Volwassenen kunnen 
daarin het goede voorbeeld geven. Zo leert uw kind 
dat vragen stellen en luisteren net zo leuk kan zijn als 
zelf iets vertellen.   
 
Met dit thema zullen we ongeveer zes weken bezig 
zijn. Bij ieder thema zijn er ook opdrachten die thuis 
uitgevoerd kunnen worden. Deze opdrachten zijn 
terug te vinden op de site. Onder het kopje;  school – 
documenten- leefstijl. 
 

 
 
 
 

Op tijd beginnen 

Wij willen zowel ’s ochtends als ’s middags graag op 
tijd met de lessen beginnen. Met name ’s ochtends om 
8.30 uur is dat een hele uitdaging doordat niet alle 
ouders het even nauw nemen met de tijd. Elke dag ’s 
ochtends en ’s middags 5 minuten later moeten 
beginnen met de lessen vanwege te laat 
binnenkomende kinderen, kost per week 45 minuten 
effectieve leertijd. Dat staat op jaarbasis maar liefst 
gelijk aan ruim 4 weken gemiste onderwijstijd.  En dat 
is zonde en onnodig. 
 

 
 

We begrijpen dat het door de werkzaamheden aan de  
uitbreiding van Berkel Centrum een stuk drukker 
geworden is en dat het dringen is voor een 
parkeerplaats. In dat geval is te voet of op de fiets 
komen wellicht een beter alternatief? Of gewoon iets 
eerder van huis vetrekken natuurlijk.  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 

Belangrijke data 

 

Belangrijke data in: oktober + november 2019 
 
21 t/m 25 oktober:  Herfstvakantie 
22 oktober:  Juf Trudy jarig 
26 oktober:  juf Renate en juf Karin 

                          Jarig 
27 oktober:  Wintertijd gaat in. 
28 oktober:  Studiedag team. Alle 
    leerlingen zijn vrij. 
4 november: juf Floortje, juf Jacqueline                 

en juf Sandra jarig 
 20.00 u OR-vergadering 
7 november: juf Nathalie jarig 
8 november: Maandsluiting 2 
11 november: Intekenlijsten rapporten op 

de whiteboards 
12 november: meester Tom jarig 
 19.00 u MR-vergadering 
14 november: juf Chamara jarig 
15 november: 1e rapport mee 
17 november: juf Jessica van Koeveringe 

jarig 
19 + 21 november: rapportgesprekken 
23 november: juf Saskia jarig 
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Maandsluitingen 2019-2020 

Hieronder een overzicht van de resterende data 
waarop de maandsluitingen gehouden worden. 
 

 
 
 

Kinderboekenweek/Schoolproject 

Het schoolproject ‘Op Reis’ is op donderdagavond 17 
oktober afgesloten met een drukbezochte 
projectavond. Elke groep had zich uitgesloofd en tal 
van leuke werkstukken, knutsels, filmpjes, foto’s en 
andersoortige materialen stonden klaar om bekeken 
te worden. Ook zijn aardig wat groepen op excursie 
geweest of zijn er gastlessen geweest, waarover van 
alles te zien was. Gestuurd door een speurtocht voor 
de kinderen kon iedereen in alle groepen een kijkje 
nemen. Hieronder een kleine impressie van deze 
avond. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Datum 
 

Tijd Groepen 

8 november 2019 13.15-14.00 
14.15-15.00 

8B-7A-3A-F 
7C-8A-5A 

31 januari 2020 13.15-14.00 
14.15-15.00 

5C-3B-B-6B 
6C-3C-D 

14 februari 2020 13.15-14.00 
14.15-15.00 

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

27 maart 2020 13.15-14.00 
14.15-15.00 

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

24 april 2020 13.15-14.00 
14.15-15.00 

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

5 juni 2020 13.15-14.15 
 

6C-5B-7B-4C 



 
 
 

 
 

Landelijke onderwijsstaking op 6 november 

Op woensdag 6 november 2019 staat wederom een 
nationale onderwijsstaking gepland. Voor alle 
onderwijssoorten dit keer. 
  
Een extreem ongewone situatie in onderwijsland, die 
maar weer eens aantoont dat de nood hoog is. Met 
name het tekort aan leerkrachten begint nu zijn tol te 
eisen. Inmiddels heeft in Nederland al één school zijn 
deuren moeten sluiten vanwege het lerarentekort. Dat 
Vele andere scholen kampen met grote personele 
problemen.  Ook binnen de Laurentiusstichting 
merken we de krapte op de arbeidsmarkt. Ook wij 
hebben enkele scholen die maar voor 40% een 
reguliere bezetting hebben en voor 60% aangevuld 
moeten worden met dure uitzendkrachten. Op een 
andere school worden al soms ouders ingezet als 
gastdocent om personele gaten te dichten.  
 
Ook wij als Baken merken deze krapte. Vervangers 
zijn extern niet meer te vinden. Hierdoor moeten we 
zwangerschapsverloven, studieverloven en 

ziektevervangingen intern op zien te lossen. Ook 
hebben we bijvoorbeeld de baan die een vlak voor de 
vakantie vertrekkende collega achter liet tot op heden 
niet kunnen herbezetten. Gelukkig hadden wij in het 
verleden alert geanticipeerd op dit naderende 
personeelstekort, waardoor de school kwalitatief goed 
‘gewoon’ door kan draaien. Dat gaat echter steeds 
nijpender worden. Vele andere scholen (ook binnen 
onze gemeente) moeten ook regelmatig groepen 
opsplitsen of zelfs naar huis sturen bij ziekte van een 
leerkracht. Als dit groeiende tekort zo doorgaat, 
betekent het straks ook dat wij niet meer kunnen 
garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen 
vinden. De piek in het lerarentekort ligt er echter pas 
rond 2024. En dat is wel beangstigend. 
 
Maatregelen die het ministerie nu heeft aangekondigd 
zijn in onze ogen volstrekt ontoereikend en op termijn 
zelf slecht voor de kwaliteit van het onderwijs. Er wordt 
nu vol ingezet op de optie zijinstromers. Op zich kan 
dat een prima alternatief zijn, al is zeker niet elke 
zijinstromer per definitie geschikt voor dit vak. Een 
zijinstromer moet echter wel tijd krijgen om zich om te 
scholen en ervaring op te doen. En niet zoals nu 
regelmatig het geval is vaak zonder enige kennis van 
zaken voor een klas gezet worden. Ook was 
afgelopen week te lezen in de kranten dat men de 
toelatingseisen op de PABO’s wil verlagen. Dan zal 
natuurlijk zeker wervend werken, maar of dat een 
garantie is voor het behoud van kwaliteit waag ik te 
betwijfelen. Ik zou niet graag door een chirurg worden 
geopereerd die een flink hiaat in zijn vaardigheden 
heeft omdat de toelating tot zijn opleiding versimpeld 
is. 
 
Van structurele kwalitatieve plannen die een 
langer(re) termijnvisie laten zien is nog weinig te 
merken helaas. In de media wordt er jammer genoeg 
vaak heel plat en eenzijdig gesproken over een 
salarisverhoging als doel van de staking. Dat is echter 
maar voor een klein deel waar. Het doel van de 
stakingen is namelijk veel meer gericht op het 
voorkomen van regel- en werkdruk en met name het 
zorgen voor voldoende goed gekwalificeerd 
personeel. Dit zodat we dan  kwaliteit kunnen blijven 
bieden en de klassen niet te groot te hoeven laten 
worden. 
Deze werkdruk, de voller wordende klassen, de zorg- 
en regeldruk en de relatief lage salarissen in het 
primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor 
gezorgd dat  veel leraren zijn gestopt en dat er weinig 
nieuwe leraren zijn bijgekomen.  
 
De vorige stakingen hebben in elk geval al wel iets 
opgeleverd: zo hebben wij bijvoorbeeld als school 
geld gekregen om voor een aantal dagen per week 
een extra leerkracht aan te stellen die veel 
ondersteunende werkzaamheden verricht en indien 
noodzakelijk de eerste ziektevervanging kan 
oplossen. Zo is ook de werkdruk van onze 
groepsleerkrachten met de komst van een tweede 



vakdocent bewegingsonderwijs substantieel 
verlaagd.  Daarnaast zijn de salarissen van de 
leerkrachten (niet de salarissen van directie en 
onderwijs ondersteunend personeel trouwens) iets 
verhoogd. Dit zijn echt extra’s waar we al heel blij mee 
zijn, maar deze maatregelen lossen zeker niet het 
structurele probleem op van het huidige lerarentekort 
en de grootte van de klassen op. We hopen dan ook 
oprecht dat het sterke signaal dat op 6 november 
collectief afgegeven gaat worden door alle 
onderwijssectoren de politiek nu echt doet beseffen 
dat het roer echt om moet. Voor uw kind op dit 
moment en zeker voor de toekomstige generaties 
leerlingen. 
 
Wij hebben als team ook de steun gevoeld van jullie 
als ouders, want juist voor jullie kinderen is het slagen 
van deze acties zo extreem belangrijk. En natuurlijk 
snappen wij ook de opvangproblemen die wij 
onbedoeld in sommige gevallen met deze actie 
teweegbrengen. Dat vinden wij ook extreem 
vervelend, maar dat is helaas inherent aan een 
staking die wat ons betreft een hoger doel dient. Wij 
hopen dan ook dat u of bij de BSO’s of via uw sociale 
netwerk een oplossing kunt vinden voor de opvang 
van uw kind(eren) op deze ochtend.  
 
Hoe dit alles precies gaat verlopen op onze school is 
nu nog onduidelijk. Staking is immers een recht en 
geen plicht. Dat zal dus ook verschillen van school tot 
school. Alle Laurentiusscholen in Lansingerland 
zullen echter zo goed als zeker gesloten zijn die dag. 
 
Houdt u er in elk geval voor de opvang van uw 
kind(eren) vast rekening mee dat we met een aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen 
zeggen dat de hele school gesloten zal zijn op 
woensdag 6 november. 
 
Excuses voor de eventuele overlast en bedankt voor 
uw begrip. 
 
Jan Noorlander 
 

Schoolfotograaf 

Eind september hebben we de schoolfotograaf drie 

dagen in onze school gehad. 

Zij zijn nu druk bezig met het in elkaar zetten van de 

groepsfoto's en het verwerken van de foto's in de 

juiste persoonlijke mappen. 

Zoals eerder aangegeven zouden wij hiervoor de 

inlogcodes na een week of vier ontvangen. 

Wij verwachten dus snel na de herfstvakantie de 

inlogcodes uit te kunnen delen. De bestelde foto's 

zullen uiteindelijk naar uw huisadres worden 

verstuurd. 

 

Dank voor uw geduld! 

 

De werkgroep Schoolfotograaf 

Ukelele les groepen 3 & 4 

Afgelopen maand hebben er vanuit de Stichting 
Musische Vorming ukelelelessen plaatsgevonden op 
onze school. Deze lessen waren bedoeld voor de 
groepen 3 en 4. Hieronder een kleine impressie van 
deze lessen: 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


