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Zwemmen groep 4
Archeologisch museum groep 3b
MR vergadering
Archeologisch museum groep 3a
Groep 7 van Gogh museum met de museumbus

groep 8a en 8b brengen bezoek aan Corrie ten
Boomhuis in Haarlem.
Zwemmen groep 5
1-2 a en 1-2 b Teylers museum
1-2 c en 1-2 d Teylers museum
Landelijke stakingsdag: De Beets is gesloten
Volleybaltoernooi in Groenendaal
Uitje groep 3
ouderpanel
Zwemmen groep 5
Schoolvoetbal met 3 jongensteams en 2
meidenteams
kinderparlement

Personeel
Gaby van Roon, leerkracht van groep 7a, gaat met ingang van 14 maart met zwangerschapsverlof na
een intensieve zoektocht is Carlijn Zandvliet voor groep 7a aangenomen. Carlijn is opgeleid aan de
RUG en de Hanzehogeschool in Groningen. Daarnaast heeft zij al een aantal jaren aan bovenbouw
groepen lesgegeven. Carlijn start 5 maart in groep 7a, zodat er een kleine overlap is met Gaby en zij
ingewerkt kan worden. Ik wens Carlijn een hele fijne tijd toe op de Beets.
Deze week zijn de lessen Engels in groep 1-4 voor het eerst gegeven door Henriëtte Snelderwaard.
Tot de zomervakantie neemt zij deze taak waar.
Dank aan alle invallers die deze week voor ons klaar stonden: Rob Siebeling, Marjo de Jong en Manon
Peters, alledrie vanuit de invalpool en onze eigen Marianne de Vries en Nienke Visser. Heel fijn dat
het ook deze week gelukt is om voor iedere groep een leerkracht te hebben.
Daarnaast hadden wij zij-instroomstagiaires op school. Deze stagiaires zijn aan het overwegen om
het onderwijs in te gaan. De komende weken ontvangen wij nog meer zij-instroomstagiaires. Naast
het staken op 15 maart waarbij onze grootste zorg het leraren tekort is, kunnen wij door het
opvangen van deze zij-instromers ook werkelijk een bijdrage leveren aan het leraren tekort. Nu maar
hopen dat er uit deze trajecten ook daadwerkelijk nieuwe mensen voor het basisonderwijs gevonden
worden.

bovenbouw afspraken bij grensoverschrijdend gedrag

In alle groepen zijn we dagelijks hard aan het werk om een positief
pedagogisch klimaat te creëren met behulp van de Kanjertraining. Alle
leerlingen doen hun best om gedrag vanuit de ‘witte pet’ te laten zien. Dit
gaat meestal heel goed. Op het gebied van het gebruik van grof
taalgebruik of brutaal gedrag gaat dit weleens mis.
Daarom hebben we de volgende afspraken met elkaar gemaakt:
Bij grensoverschrijdend gedrag naar de leerkracht:
- De leerling gaat naar een andere groep met werk.
- Aan het einde van de dag is er een gesprek tussen leerling en
eigen leerkracht.
- De volgende ochtend om 7.45 uur op school melden bij de
leerkracht die dan al aanwezig is.
- De ouders worden gebeld.
- Mocht het een tweede keer voorvallen dan volgt er een gesprek
met de leerling, de ouder(s), de leerkracht en de schoolleiding.
Bij grensoverschrijdend gedrag naar andere leerlingen toe:
- Er volgt een waarschuwing over de gebruikte taal en er wordt gezegd dat dit moet stoppen.
- Helpt deze waarschuwing niet en wordt er weer grove taal gebruikt dan wordt de leerling de
volgende ochtend om 7.45 uur op school verwacht om zich te melden.
- Aan het einde van de dag is er een gesprek tussen leerling en eigen leerkracht.
- De ouders worden gebeld.
Op deze manier verwachten wij voor alle leerlingen een goed leefklimaat op school te hebben.

Gym groep 4a
Chapeau!
Vanmorgen vertrok 4a om 8.20 uur naar de gymzaal. Alle kinderen waren keurig op tijd. Heel
fijn dat iedereen hier zo zijn best voor heeft gedaan.

Salomo: bericht van Petra de waard, directeur bedrijfsvoering
Voortgang IHP, nieuwbouwplannen
Er ligt een advies van onder andere de PO-raad en de VNG om het instellen van een Integraal
HuisvestingsPlan voor het onderwijs wettelijk te verankeren. Een IHP heeft als voordeel dat er voor
zowel schoolbesturen als gemeentebestuur duidelijkheid ontstaat voor de lange termijn en er
gezamenlijk regie gevoerd kan worden over het totale huisvestingsvraagstuk. Vooruitlopend op deze
wettelijke verplichting stellen de meeste gemeentes inmiddels een IHP op.
In 5 bijeenkomsten is gedurende een periode van bijna een jaar in gemeenschappelijkheid
(gemeente en schoolbesturen) onder begeleiding van een adviesbureau het IHP voor de Gemeente
Heemstede in concept gereedgekomen. In deze bijeenkomsten, waaraan ons schoolbestuur actief
heeft bijgedragen, zijn gezamenlijk de uitgangspunten en urgentiecriteria bepaald. Alle gebouwen
zijn op dezelfde wijze zowel technisch als functioneel beoordeeld en er zijn duurzaamheidsambities
geformuleerd. Op basis van de geformuleerde bouwstenen zijn vervolgens voorkeurscenario’s
ontwikkeld.

Zoals wellicht bekend is het verbeteren van de huisvestingssituatie van de Nicolaas Beets als hoogste
prioriteit op het concept IHP opgenomen; de Nicolaas Beetsschool is kortom als eerste aan de beurt.
Het voorkeurscenario dat voor de Beets is uitgewerkt betreft volledige nieuwbouw op de bestaande
locatie. In dit IHP zijn ook opties opgenomen voor de tijdelijke huisvesting waarbij vrijwel zeker
gebruik gemaakt zal gaan worden van het voormalig politiebureau. Ook andere scholen zullen daarna
van deze locatie gebruik maken. Dit voormalig politiebureau zal natuurlijk eerst geschikt gemaakt
moeten worden voor onderwijs. Hiervoor wordt een Plan van Eisen uitgewerkt waarbij ook de
schoolbesturen worden betrokken, dit vindt momenteel plaats. De Beets zal niet in totaal ingepast
kunnen worden op deze locatie (maximaal 9 lokalen) en er zal daarnaast dan ook sprake zijn van een
tweede locatie, dit moet nog verder worden uitgewerkt.
Op 12 februari jl. Is dit concept IHP besproken met de Gemeenteraad, zij moeten dit IHP uiteindelijk
goedkeuren en de middelen ook ter beschikking stellen. Formeel heeft het College van Burgemeester
en Wethouders aan de Raad om een aantal zienswijzen gevraagd met betrekking tot dit IHP.
Voorafgaand aan de raadsvergadering konden de raadsleden nog technische en overige vragen
stellen aan de gemeenteambtenaren, de schoolbesturen en het adviesbureau. Vervolgens hebben de
bestuurders van Salomo(Beets, Beatrix en Bos en Hovenschool) en Jongleren (Molenwerf,
Jacobaschool en de Ark) de Raadsleden in een korte presentatie meegenomen in de totstandkoming
van het plan. Hierna hebben de verschillende raadsfracties in twee termijnen hun vragen aan de
wethouder kunnen stellen. Deze vragen hadden voornamelijk betrekking op de in het IHP
opgenomen keuzes op het gebied van het tempo waarin alle scholen ‘aan de beurt’ zullen komen, de
mate van duurzaamheid [hierin zijn nog veel keuzes te maken waarmee ook weer verschillende
kostenniveaus samenhangen] en de [financiering van de] samenwerking met
kinderopvangorganisaties.
Wat is nu het vervolg en wanneer kunnen we echt aan de slag?
De besluitvorming vraagt politiek bestuurlijk nog een aanzienlijke periode. Gezien het enorme bedrag
dat met het totale plan samenhangt (bijna €50 mln.) is dit ook goed te begrijpen. Op 11 juni zal de
Gemeenteraad een tweede zienswijze gevraagd worden. In de tussentijd wordt door de
gemeenteambtenaren gewerkt aan de eerder gestelde vragen en worden financieringsvarianten
uitgewerkt. Hierna volgt het begrotingstraject binnen de Gemeente. Op 3 december komt het
definitieve IHP dan in de commissie samenleving waarna op 18 december een besluit genomen zal
gaan worden.
Dit betekent niet dat er in de tussentijd niets gebeurt. Aan de Gemeenteraad is een aanvullend
voorstel gedaan om vooruitlopend op de definitieve besluitvorming alvast voorbereidingskrediet
beschikbaar te stellen zodat Salomo (en de andere besturen die in de eerste periode aan de beurt
zijn) een architect en projectontwikkelaar kan gaan inhuren. Ook daar moet echter nog een besluit
over worden genomen door de gemeenteraad. Het Salomo-bestuur heeft besloten om hierop
vooruitlopend zelf een voortraject op te starten. In dit voortraject zullen in een aantal zogenaamde
ateliersessies de uitgangspunten worden geformuleerd en ontstaat er een globaal ruimtelijk en
inhoudelijk plan. Een vast team zal deelnemen aan deze ateliersessies. De deelnemers zijn:
Merel Visscher-de Boer (oudergeleding MR)
Marc Mooijekind (ouderpanel),

MT van de Beets: Vanessa van de Pol, Wendy Schouw, Gaby van Roon, Lydeke van Roon en Kirstin
van den Berg
Petra de Waard (directeur bedrijfsvoering Salomo).
De eerste sessie zal in maart plaatsvinden.
Tussen de verschillende ateliersessies door komt het atelierteam terug naar het team van de Beets,
het ouderpanel en de MR om vragen die in het atelierteam leven te bespreken en te sparren.

Voorschoolse opvang
Graag inventariseren wij welke ouders van de Nicolaas Beetsschool geïnteresseerd zijn in
voorschoolse opvang voor hun kind/eren.
Casca Kinderopvang is bereid om deze voorziening te bieden mits er min. 6 aanmeldingen zijn. Bij de
aanmelding hebben de kinderen, die gebruik maken van de
buitenschoolse opvang van Casca, voorrang. Er kunnen max 10 kinderen per ochtend opgevangen
worden. De opvang wordt geboden van 7.30 uur tot 8.30 uur
in het gebouw van de bso op het schoolplein. De kosten van €7,80 per keer komen in aanmerking
voor de kinderopvangtoeslag.
Heeft u belangstelling voor de voorschoolse opvang dan kunt zich per mail of telefonisch melden bij
Vera Olah mail: volah@casca.nl, telefoonnummer 023-5483833/5.

TSO
Voor de vrijdag zijn wij nog op zoek naar 2 ouders die het overblijfteam kunnen versterken.
Aanmelden kan bij Kirstin van den Berg

Jarigen van deze week
In verband met privacy vermelden we alleen de voornamen van de leerlingen

6B Thies

1-3-2009

3A Amaya 2-3-2012
8B Mica 3-3-2007
8A Floris 4-3-2007
5A Jasmijn 4-3-2010
2A Saar
5-3-2013
3B Annan 6-3-2012
2C Floor 6-3-2013
Alle jarigen van harte gefeliciteerd!
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