
 
 Vrijdag 24 januari 2020 

 

 Agenda: 

 

Zaterdag 25 januari  Juf Petra jarig 

Maandag 27 januari Juf Petra afwezig i.v.m. BAPO, Juf Sophia in groep 4 

Juf Nienke aan administratieve taken, juf Daisy in groep 1-2b 

Dinsdag 28 januari Juf Meru aan administratieve taken, juf Vera in groep 3a 

Woensdag 29 januari Juf Vera aan administratieve taken, juf Marijke in groep 1-2a 

Juf Melanie aan administratieve taken, juf Greet in groep 5b 

Donderdag 30 januari School is dicht i.v.m. de nationale staking 

Vrijdag 31 januari Studiedag, alle kinderen vrij 

Zaterdag 1 februari Juf Maaike jarig 

Voorronde nationale voorleeskampioen, Fien uit groep 8 is deelnemer. 

Succes Fien! 

Dinsdag 4 februari Juf Maaike aan administratieve taken, Juf Gonny in groep 7 

Groep 6 bezoekt de brandweer in Uitgeest 

MR-vergadering aanvang 19.30 uur 

Donderdag 6 februari Juf Petra afwezig i.v.m. bijeenkomst in het leeslokaal 

Meester Tom jarig 

Vrijdag 7 februari Rapporten gaan mee met de kinderen uit groep 2 t/m 8 

Juf Astrid aan administratieve taken, juf Talitha in groep 8 

  

 

 

         

            

       

       

 
 
 
 
 
 

De jarigen van de komende 

twee weken: 

 
Stijn Been, Julian Schipper,  

Lotte Schut, Faelynn Gimpel,  

Guido Laan, Felicia Afriyieh,  

Bo den Brave, Ole Vredenburg, 

Björn van den Booren, Lily Peek, 

Pyke de Vries, Mees Goeman,  

Puck Goeman en Skye Rasch. 

 

 Geld voor werkdrukverlaging 
Na een eerdere nationale staking is er geld beschikbaar gekomen voor de scholen om te 

gebruiken voor de werkdrukverlaging. Alle collega’s van de scholen mochten gaan nadenken 

over de besteding van deze gelden. Het team van de Binnenmeer heeft toen gekozen voor het 

aanstellen van een conciërge (20 uur), onderwijsassistenten (20 uur) en elke leerkracht vrij 

roosteren om administratieve taken te verrichten.  

 

Over de inzet van meester Tom, onze conciërge, en de extra handen in de groep door de inzet 

van de onderwijsassistenten zijn wij heel tevreden. De komende periode worden collega’s vrij 

geroosterd zodat zij deze dag kunnen besteden aan de administratieve taken. De groep wordt 

die dag overgenomen door een invaller, welke bekostigd wordt uit de gelden die de school 
ontvangen heeft. 

Welkom! 

 
Feline Mol is 4 jaar 

geworden en mag nu elke 

dag naar school!! Zij zit in 

groep 1-2b bij juf Nienke. 

 

Feline welkom en veel 

plezier bij ons op school! 



                 

 

              

 

 

 
 

Vrijdag 31 januari is een studiedag!   
Volgende week vrijdag 31 januari zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van de 

leerkrachten.   

 

Bij ons onderwijsaanbod en in de ondersteuning en zorg die wij bieden, werken wij 

cyclisch. Er zijn per jaar vier Handelingsperiodes. Op deze studiedag gaan wij ’s 

morgens de tweede Handelingsperiode evalueren en afsluiten. Voor de derde 

Handelingsperiode gaan wij de Didactische Groepsoverzichten en onze Groepsplannen 

aanpassen. Dit doen wij mede op basis van de scores binnen ons CITO-Leerling Volg 

Systeem op het gebied van Rekenen, Taal, Spelling, Woordenschat, Begrijpend en 

Technisch Lezen. Daarmee komen wij zo veel mogelijk aan de onderwijsbehoeften van 

alle kinderen tegemoet en kunnen wij 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!   

Rapporten, ouder- en driehoeksgesprekken  

Vrijdag 7 februari krijgen de leerlingen van de groepen 

2 t/m 8 hun rapport mee naar huis. In dit rapport valt te 

lezen wat uw kind al kan en waar het misschien nog 

moeite mee heeft.   

 

In de week voor en na de voorjaarsvakantie zijn 

de ouder- en driehoekgesprekken gepland.  Voor groep 8 

staan de adviesgesprekken gepland. Alle ouders krijgen in 

de week van 3 februari via Social Schools een 
uitnodiging voor een gesprek.   

Uitnodiging van Tabijn 
In de maanden januari / februari zijn alle medewerkers van Tabijn uitgenodigd om met 

elkaar in gesprek te gaan over kwaliteit. De directie van Tabijn wil heel graag ook de stem 

van de ouders horen.  

 

In de bijlage een uitnodiging van Tabijn om deel te nemen aan een gesprek over kwaliteit 

van het onderwijs, het gebouw e.a. De gesprekken vinden plaats op:  

 

31 maart van 19.30 tot 21.00 uur op basisschool de Vlinder in Heemskerk 

9 april van 19.30 tot 21.00 uur op basisschool de Duif in Heiloo 

 

Mocht u willen deel nemen aan het gesprek dan kunt u zich aanmelden door een mail te 

sturen naar binnenmeer@tabijn.nl. 

 

 


