
 

  
• Ouders waarderen   

Helmgras met een 
7,8. 88% beveelt de 
school aan. 

• Teamleden geven 
Helmgras een 8,3. 

• Leerlingen geven 
Helmgras een 8,4. 

• Aantal opvang-
plaatsen uitgebreid 
naar 80 plaatsen. 

• Extra personeel 
aangenomen. 

• Buitenschools 
sportaanbod en 
muziekles. 

• Kwaliteitskaarten 
worden regelmatig 
besproken en up-to-
date gehouden. 

• Engels in groep  1-8. 

• Workshops door J.P. 
Thijsse college: Bèta, 
Chinees en Spaans.  

• Talentenklassen 
koken, trompet, 
tekenen.  

• Plusklassen. 

• Muzieklessen door 
vakleerkracht ook na 
schooltijd. 

• Alle groepen werken 
met 123Zing. 

• Schoolband en -koor 
en jaarafsluiting met 
publiek  

• Musical groep 8. 

• Tabijn muziekfestijn 
Castricum. 

• Raw Resonance 25+2 
jaar Tabijn. 

• Per 1-10-2021: 410 
leerlingen in 16 
groepen. 

• Per 1-10-2022: 397 
Leerlingen in 16 
groepen. 

• Vierde kleutergroep 
bij start schooljaar. 

 

 

• 45 teamleden.  

• Werkdrukgelden 
ingezet voor vrij-
roosteren collega’s.  

• Collegiale consul-
tatie deel van het 
jaar planmatig 
uitgevoerd. 

• Team valt flexibel 
voor elkaar in. 

• Tabijndag 14-04-22. 

• Nieuwe vloer en 
herinrichting van de 
speelzaal. 

• Naschools 
sportaanbod. 

• Screening kleuters in 
samenwerking met 
fysio Nelissen. 

 

 
 

 

 

• Niels Vermij verlaat 
Helmgras per 1-2-22.  

• Bertie de Beuze (a.i.) 
vormt directie met 
Lisette Blom (1-1-22). 

• Nieuwe directeur per 
1-8-22: Mirel 
Boerhoop. Zij loopt 
mee vanaf 1-4-22. 

• Gezamenlijke 
studiedagen onder-
wijs & opvang. 

• Goede relatie met 
ouders en actieve 
MR, OR en SV. 

• Ouders weer in de 
school. 

• Tabijn muziekfestijn 
en jaarafsluiting 
weer met publiek. 

• Regelmatig online 
lessen voor groepen 
in quarantaine. 

• Oudergesprekken 
vinden online en live  
plaats. 

• Langere tijd geen 
ouders in de school. 

• Ontwikkeling 
Kindcentrum volgens 
stappenplan. 

• Pluskwaliteit ‘Muziek, 
dans en beweging’ 
verder ontwikkeld. 

• Verder versterken 
van het 3e niveau in 
de groep. 

• Onderzoeken nieuw 
leerlingvolgsysteem. 

• Visie op kleuter-
onderwijs verder 
ontwikkeld met 
doorgaande lijn naar 
groep 3.  

• Vieringen Kerst, 
Carnaval en Pasen. 

• Laptops voor 
leerlingen via Project 
EDU-PC. 

• Statiegeldactie voor 
Oekraïne door 
leerlingenraad. 

• Kinderverkiezingen 
en Groene markt 
voor KiKa. 

• Invoering KIJK: 
nieuw observatie-
registratie systeem. 

• Nieuw meubilair en 
nieuwe inrichting 
kleutergroepen. 

• Gezamenlijke studie-
dagen groep 1-2-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     
     

   

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 


