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Informatiebrief CBS Het Baken 2020-2021
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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u algemene informatie over Het Baken. Van de leerkracht ontvangt u een brief
met specifieke informatie over de groep van uw kind. In de schoolgids 2020-2021 die u op onze
website kunt lezen vindt u veel informatie van en over onze school. U vindt hier gegevens over
onze school, de organisatie van ons onderwijs, de leerlingondersteuning, aanname leerlingen,
klachtenprocedure, de informatievoorziening, onze doelen en resultaten, praktische zaken en
informatie over onze stichting CPOV.
Helaas is het zo dat het corona virus ervoor zorgt dat we in school de zaken anders invullen dan
we normaliter zouden doen. Soms zal dit ook voor ons een zoektocht zijn en we kunnen nu nog
niet alles voorzien. Zo zijn bijvoorbeeld de Paasvieringen wel gepland, de vraag is of er dan ouders
bij aanwezig kunnen zijn.
Missie Het Baken
Op Het Baken geloven we dat ieder mens uniek is en geliefd door God. Wij zien de mens als
sociaal, nieuwsgierig en daarmee gericht op ontwikkeling van zichzelf, de ander en zijn omgeving.
Hierbij heeft ieder mens de ruimte nodig om zich autonoom en kritisch denkend te ontwikkelen.
Onze kernwaarden sturen ons professionele gedrag. Onze kernwaarden zijn: Vertrouwen,
ontwikkelgericht en samengericht.
Richtinggevende uitspraken voor de komende 4 jaar.
Leerkrachten:
Op welke wijze maken we meer gebruik van elkaars expertise.
Op welke wijze kunnen we meer ruimte geven aan eigen initiatieven van kinderen.
Leerlingen
Op welke wijze leren wij onze leerlingen samen leren?
Op welke wijze laten wij onze leerlingen actief deelnemen in het leren?
Leeromgeving
Op welke wijze creëren wij een inspirerende en uitdagende leeromgeving.
Ouders
Op welke wijze betrekken we de ouders en kind bij het onderwijsproces?
Op welke wijze informeren en communiceren we en werken we toe naar een dialoog met
Ouders?
De plannen voor Het Baken zijn beschreven in het schoolplan 2019-2023 en jaarlijks stellen we
een jaarplan vast met de doelen voor een schooljaar.
Onze speerpunten in 2020-2021 zijn:

Implementatie nieuwe rekenmethode Pluspunt.

Actieve rol leerlingen in het leren uitwerken.

Op welke wijze leren wij onze leerlingen samen leren.

Werkwijze rondom EDI-model en directe instructiemodel verder uitwerken (lesmodel)

Uitwerken van onze werkwijze met de digitale middelen en inzet software.

Op welke wijze informeren en communiceren we en werken we toe naar een dialoog met
ouders?




Verkennen thematisch onderwijs.
Invoeren Engelse methode (groep 7 en 8).

Kalender, vakantierooster en belangrijke data 2020-2021
Op onze website vindt u het vakantierooster en de extra vrije dagen voor 2020-2021:
Vakantierooster 2020-2021
Hier vindt u ook een kalender met daarin alle data opgenomen die van belang zijn voor dit
schooljaar:
Kalender Het Baken
Ouderportaal ParnasSys en Parro
Elk gezin heeft de mogelijkheid om in te loggen in het ouderportaal van ParnasSys. Hier vindt u de
gegevens van de groep, notities over uw kind, het digitale rapport en de CITOuitslagen. Als u geen inloggegevens heeft kunt u dit mailen. De leerkracht
gebruikt Parro om u berichten en foto’s te kunnen sturen van algemene aard.
Ook kunt u zich inschrijven voor gesprekken met de leerkracht via Parro.
Oudervertelmomenten
Vrijdag a.s. ontvangt u verdere informatie. Van een gezin komt 1 volwassene naar dit gesprek in
school. Op deze manier kunnen we de relatie met u als ouders opbouwen en elkaar leren kennen.
In de klas is er minimaal 1,5 meter afstand tussen ouder en leerkracht.
Vanaf maandag 14 september kunt u zich opgeven voor de gespreksmomenten via Parro. Hierbij
krijgen gezinnen met meerdere leerlingen de eerste mogelijkheid tot inschrijving.
Informatieavonden
De belangrijkste informatie ontvangt u van de groepsleerkracht. Alleen voor groep 8 is er een
informatiemoment op dinsdag 15 september. Hierbij is er 1 volwassene welkom. Meer informatie
ontvangt u via de leerkracht.
Ziekmeldingen (leerlingen en leerkracht)
Ziekmeldingen graag rond 8 uur telefonisch aan school doorgeven. Wanneer de leerkracht ziek is
wordt er gezocht naar vervanging. Mocht dit niet lukken dan ontvangt u een mail en een Parro
bericht. In uitzonderlijke gevallen geven we dan een groep vrij.
Ouderportaal noodnummer
In het ouderportaal van ParnasSys kunt u noodgegevens aangeven en aanpassen. Als u rechts
bovenaan klikt in het ouderportaal op het woord profiel dan kunt u de gegevens aanpassen.
Wanneer u geen inlog gegevens heeft dan kunt u mailen naar het.baken1@cpov.nl of
het.baken2@cpov.nl
Vrijwilligers in school
Uitgangspunt is en blijft dat er zo weinig mogelijk mensen in school komen. In overleg met de
leerkracht mogen er maximaal 2 ouders in de groep komen. Buiten de groep mogen ouders dingen
in school doen. Bv. de gebedskring en luizencontrole. Hierbij geldt dat dit kleine groepen (max 5
mensen) mogen zijn en altijd in overleg met een collega of met een lid van het managementteam.
Fysieke afspraken in school willen we dus zoveel mogelijk beperken, maar is toegestaan met
goedvinden van alle partijen. We houden 1,5 meter afstand en ons houden aan alle voorschriften.
We zijn overigens erg blij met ouders die ons helpen!
Op school houden we bij wie er in school komt. Uiteraard gaan we ervan uit dat u niet op school
komt als u klachten heeft! Hierbij volgen we de RIVM richtlijnen.

Communicatie
We vinden een goede en open communicatie met u als ouders belangrijk. De route is dat u eerst
naar de leerkracht gaat en een afspraak maakt. Mocht daar aanleiding voor zijn dan is een gesprek
met de intern begeleider mogelijk. Dit is Hetty van Woudenberg voor groep 1 t/m 4 en Rhodé
Jansen voor groep 5 t/m 8, zij coördineren de leerlingenzorg. Voor meer algemene schoolzaken
kunt u terecht bij de bouwcoördinatoren, Nicole den Boer (groep 1 t/m 4) of Karin Huiberts (groep
5 t/m 8). Indien wenselijk kan een gesprek met de directeur plaatsvinden. Ieder jaar zijn er twee
contactmomenten waarop we alle ouders verwachten. Daarnaast zijn er twee momenten waarop
er een contactmoment plaatsvindt op aanvraag van de ouder en/of de leerkracht. Hierbij wordt de
sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling van uw kind besproken. Hoe we dit invullen hangt
af van de ontwikkelingen en maatregelen rondom corona.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op het Baken via onze nieuwsbrief Het
Scheepsjournaal. Deze komt 1x per maand uit. Verder vindt u veel informatie op onze website:
www.bakenveenendaal.nl. Hier kunt u ook digitaal verlof aanvragen.
Door de hele situatie die door corona is ontstaan zullen de fysieke contacten in school met ouders
zoveel mogelijk worden beperkt. De contacten zullen in principe telefonisch of via internet met u
verlopen (mail, google meet, Parro). Bij uitzondering kunnen gesprekken fysiek op school worden
gehouden. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd bellen, mailen of via Parro een bericht sturen.
Contactgegevens Het Baken
Locatie ’t Kofschip 2
Telefoon:

0318-510935

E-mail:
Locatie ’t Kofschip 6

hetbaken1@cpov.nl
(groep 7B en groep 7C)

Telefoon:

0639704051

E-mail:

hetbaken1@cpov.nl

Locatie de Reede
Telefoon:

0318-515613

E-mail:
MR Het Baken:

hetbaken2@cpov.nl
mr@bakenveenendaal.nl

Website:

www.bakenveenendaal.nl

Wanneer u vragen heeft kunt u deze in eerste instantie stellen aan de leerkracht, een van de
bouwcoördinatoren of anders bij een van de intern begeleiders, of ondergetekende!
Als Bakenteam wensen we iedereen die op de één of andere manier bij het Baken betrokken is
een heel mooi en goed schooljaar 2020-2021 toe.
Met een vriendelijke groet,
mede namens mijn collega’s,
Wilfred Bruil, directeur CBS Het Baken
wilfred.bruil@bakenveenendaal.nl

