
 
Vrijdag 18 januari 2019 

 

Agenda: 
De komende week is nog een Toetsweek i.h.k.v. ons CITO Leerling Volg Systeem 

Maandag 21 januari Sanne Zweers afwezig, Irene van de Veldt in groep 3 

Dinsdag 22 januari Petra Kuijs afwezig i.v.m. bijeenkomst Personeelsraad Tabijn 

Martina Boomker ’s morgens afwezig i.v.m. IB-netwerkbijeenkomst 

Groep 8 op excursie naar de Huis Vuil Centrale Alkmaar 

Woensdag 23 januari Petra Kuijs afwezig 

Donderdag 24 januari Petra Kuijs afwezig i.v.m. netwerkbijeenkomst adjunct-directeuren Tabijn 

Vrijdag 25 januari Petra Bijman is jarig, van harte gefeliciteerd! 

Maandag 28 januari  Hans Groot ’s morgens afwezig i.v.m. directieberaad Tabijn 

Woensdag 30 januari Plusklas groep 5 t/m 8 

Vrijdag 1 februari Maaike Nootebos is jarig, van harte gefeliciteerd! 

Maandag 4 februari Studiedag, alle leerlingen zijn vrij! 

 

 
De jarigen van de komende twee weken: 
Zaterdag 19 januari:  Fiene van der Eng (8 jaar) 

Zondag 20 januari:   Jens Deijlen (5 jaar) 

     Sil Rozema (9 jaar) 

Maandag 21 januari:  Lotte Dijkstra (10 jaar)  
Woensdag 23 januari:  Jelle Floris (5 jaar) 

     Bick Baltus (11 jaar)  
Zaterdag 26 januari:  Stijn Been (6 jaar) 

     Julian Schipper (11 jaar) 

Zondag 27 januari:   Lotte Schute (9 jaar) 

Maandag 28 januari:  Ilias van Heeringen (10 jaar) 

Donderdag 31 januari:  Guido Laan (5 jaar) 

      Felicia Afriyieh (10 jaar) 

       

Wij wensen Tamara sterkte en een spoedig herstel! 
Tamara Blind, onze leerkracht van groep 1-2c, zal vanaf volgende week donderdag 24 januari 10 weken 

afwezig zijn, omdat zij aan haar knie geopereerd zal gaan worden. Wij wensen haar sterkte en een 

spoedig herstel! 

Ter vervanging van Tamara zal op maandag en dinsdag Irene van Leeuwen voor de groep staan en op 

woensdag, donderdag en vrijdagochtend zal Kirstin Vos voor groep 1-2c staan...twee ervaren 

leerkrachten, die er ongelofelijk veel zin in hebben! Wij zijn blij met deze oplossing en hebben er 

vertrouwen in, dat het voor de leerlingen 10 fijne weken worden. 

 
Update…ontwikkelingen in Uitgeest  
Sinds de Gemeenteraadsverkiezingen in maart van het vorig jaar is het erg stil geweest voor wat betreft 

de ontwikkelingen richting Kindcentrum in Uitgeest ten noorden van de spoorlijn. Door de grote 

veranderingen in het politieke landschap waren de coalitieonderhandelingen lastig en duurden lang. Vlak 

voor de zomervakantie werd er eindelijk een nieuw college geïnstalleerd. In de laatste week voor de 

zomervakantie was er direct een eerste verkennend gesprek tussen Tabijn en de nieuwe 

verantwoordelijke wethouders en ambtenaren. In dit gesprek werd al snel duidelijk dat de door Tabijn 

gewenste uni-locatie een gepasseerd station was. Het college ging én gaat voor een onderwijsaanbod op 

twee locaties. Na de zomervakantie zijn er meerdere vervolggesprekken geweest.  

Wij vinden het belangrijk om u te informeren over de stand van zaken tot nu toe. Op dit moment zijn de 

Gemeente en Tabijn het erover eens dat er onderwijs en opvang komt op twee locaties. Eén locatie in wijk 

‘De Koog’ en één locatie in ‘Het Oude Dorp’.  

De Gemeente heeft een duidelijke voorkeur in ‘De Koog’ voor nieuwbouw op de ‘Paltrok’-locatie en Tabijn 

kan zich daarin vinden. In ‘Het Oude Dorp’ zijn meerdere locaties in beeld. Tabijn heeft een duidelijke 

voorkeur voor renovatie/ nieuwbouw op de locatie ‘Binnenmeer’. De Gemeente kan zich daarin vinden en 

heeft toegezegd deze variant als eerste op haalbaarheid te onderzoeken.  

 



 

Tabijn gaat dus nog steeds voor het Kindcentrum en dan gesitueerd op twee locaties, met een 

onderwijsaanbod van 4 tot 12 jaar op beide locaties en een opvangaanbod van 2 tot 12 jaar.  

Tabijn hoopt binnen afzienbare tijd met de Gemeente een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen, 

waarin afspraken over bovenstaande worden vastgelegd. Op het moment dat deze handtekeningen zijn 

gezet, kunnen er echt concrete stappen worden gezet. 

 

 

Van Social Schools 2.0 naar 3.0! 
Met ingang van maandag 28 januari stapt de Binnenmeer over van Social Schools versie 2.0 naar versie 

3.0…Social Schools krijgt een upgrade dus! Een overzichtelijkere vormgeving en meer functionaliteiten 

gaan zorgen voor meer gebruikersplezier! Het is belangrijk dat ouders voor maandag 28 januari de 

nieuwe Social Schools 3.0-app gedownload hebben uit de Appstore/Playstore. Inloggen kan met dezelfde 

(oude) inloggegevens (gebruikersnaam/ wachtwoord). 

 

 

Toetsweken CITO-Leerling Volg Systeem  
Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen, gebruiken wij het  

CITO-Leerlingvolgsysteem. De leerlingen uit de groepen 2 t/m 8 worden getoetst. De leerlingen uit de 

groepen 1 maken géén toetsen!  

Met de toetsen bepaalt een leerkracht waar de leerling staat in zijn ontwikkeling. Een leerkracht krijgt de 

hele dag door enorm veel informatie over wat een leerling kan en wat hij nog moet leren. Door daarnaast 

twee keer per jaar de toetsen van CITO af te nemen, kijkt een leerkracht weer even met een frisse blik 

naar de leerlingen. In de meeste gevallen komt de toets uitslag op de toetsen van CITO overeen met wat 

de leerkracht verwacht. In sommige gevallen kan het verrassende informatie opleveren. “Hé, 

vermenigvuldigen en delen gaat toch beter dan ik dacht!” of  

“Bij spelling kon hij eerst wel goed de ou- en au-woorden onderscheiden en dat is nu toch weggezakt.” 

Juist dit soort informatie geeft de leerkracht de kans om tijdig bij te sturen en geeft de leerling meer kans 

om zijn/haar talenten te ontwikkelen. 

De leerling maakt zowel toetsen uit de lesmethodes als de toetsen uit het CITO-Leerlingvolgsysteem  
Wat is het verschil? De methodetoetsen zijn bedoeld om vast te stellen of de leerling de lesstof die net is 

behandeld voldoende beheerst. De leerkracht weet zo of hij door kan gaan of dat herhaling wenselijk is. 

De toetsen van CITO hebben een ander doel: ze zijn bedoeld om het vaardigheidsniveau van de leerling 

(landelijk) te kunnen vergelijken met het niveau van klasgenoten. Bovendien volgen de leerkrachten zo 

de ontwikkeling van de leerling nog nauwkeuriger. Hoe dat werkt? De toetsen van een leergebied – 

bijvoorbeeld Spelling of Rekenen-Wiskunde – zijn door een speciale meettechniek allemaal aan elkaar 

gekoppeld. De score van de toetsen in groep 3 kunnen daardoor bijvoorbeeld vergeleken worden met die 

van de toetsen in groep 4. Zo is direct duidelijk of de leerling voldoende vooruit is gegaan.  

Wij willen zo veel mogelijk aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen tegemoet komen en ze de juiste 

aanpak geven.  Dit zorgt voor een steeds grotere differentiatie in het onderwijsaanbod en de daarbij 

horende instructie. Wij willen er uit halen wat er in zit!  
 
 

Bodemonderzoek buitenruimte  
In veel stedelijke gebieden in Nederland kan door eeuwenlang gebruik lood in de bodem gekomen zijn. 

Recent onderzoek van het RIVM toont aan dat het wenselijk is om, op plekken waar mogelijk een 

verhoogd gehalte lood aanwezig is en kinderen spelen, onderzoek te doen en mogelijk maatregelen te 

nemen om gezondheidsrisico’s voorkomen.  

De provincie Noord-Holland heeft, in samenwerking met gemeenten, speeltuinen in kaart gebracht en op 

basis van historische informatie en eerder uitgevoerde bodemonderzoeken bekeken waar extra onderzoek 

nodig is en onze buitenruimte wordt daarom ook onderzocht. 

Vandaag, vrijdag 18 januari, heeft onderzoeksbureau SWECO bodemmonsters genomen en foto’s 

gemaakt van de bodem en van de inrichting van onze buitenruimte. Op basis van dit bodemonderzoek zal 

worden bepaald of en zo ja welke maatregelen moeten worden getroffen.  

Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte! 

Met vragen over bovenstaande kunnen ouders natuurlijk altijd op Petra of Hans afstappen...de deur van 

het kantoor staat (bijna) open! 

 

 

 

https://binnenmeer-tabijn.socialschools.nl/posts/820533/


 

De middag van de Kinderpoëzie 

LeesLokaal Uitgeest organiseert op zaterdagmiddag 9 februari “De middag van de kinderpoëzie” in 

Cultureel Centrum ‘De Zwaan’ voor alle schoolkinderen van 5 tot 10 jaar. 

Omdat het LeesLokaal zelf te klein is om alle kinderen te ontvangen wordt er uitgeweken naar Cultureel 

Centrum De Zwaan. Van 13.30 uur tot 16.30 uur vindt hier “De middag van de Kinderpoëzie” plaats! 

Met deze middag wil LeesLokaal aantonen dat poëzie niet zwaar en moeilijk is, maar dat poëzie juist ook 

heel grappig en ontspannend kan zijn. 

Het programma bevat naast tal van andere activiteiten maar liefst twee uitvoeringen van Theater 

Poppekus met een speciaal voor LeesLokaal gemaakte voorstelling “De verdwaalde leeuw” om te laten 

zien dat poëzie niet saai is, maar hartstikke leuk! 

Met behulp van een reuzeboek worden de kinderen meegevoerd in het verhaal over een leeuw die 

verdwaald is. Hij is zijn eigen verhaal en bladzijde kwijt!! Al zoekende komt de leeuw in de andere 

verhalen van het boek terecht. De dieren uit deze verhalen willen hem wel helpen de weg terug te vinden, 

maar daar moet hij wel wat voor doen. Samen met de kinderen zal hij wat poëzie-opdrachten moeten 

vervullen. Met hun hulp vindt de leeuw vast zijn bladzijde weer terug! 

Tussen de voorstellingen door kunnen de kinderen zich vermaken met het voorlezen van zelfgemaakte of 

meegebrachte gedichten, het versieren van gedichten op papier, het maken van elfjes (korte workshop) 
en het lezen van poëzie. 

Programma in het kort: 

13.30 uur - Opening van “De middag van de kinderpoëzie”  

13.45 uur - Theater Poppekus: “De verdwaalde leeuw” 

14.20 uur - Diverse poëzieactiviteiten 

15.30 uur - Theater Poppekus: “De verdwaalde leeuw” 

16.30 uur - Einde van “De middag van de kinderpoëzie”  

Toegang is gratis. Koffie en thee tegen betaling en limonade gratis! 
Reserveer de datum en tijd alvast in de agenda! 

 
 

 


