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AGENDA
Vanaf 11 juni: toetsweken
12 juni:
OV vergadering
20, 21 en 22 juni: Schoolkamp groep 7/8
6 juli:
portfolio mee
Musical
9 & 10 juli:
oudergesprekken
12 juli:
meesters- en juffendag
18 juli:
afscheid groep 8
PLEIN- en SCHOONMAAKAVOND
Op dinsdag 19 juni ‘s avonds hebben we een
pleinklussen- en schoonmaakavond op onze
school.
Op het plein zijn nog een aantal klussen die
gerealiseerd moeten worden. Daarover volgt
nog nadere info.
Om het nieuwe schooljaar fris te starten, vragen
wij u ons te helpen met schoonmaken.
Graag een emmer + schoonmaakdoek
meenemen. Het zou fijn zijn wanneer er wat
extra stofzuigers meegenomen worden.
We starten om 19.00 uur
en houden om 20.00 een
koffiebreak. Om 21.00 uur
ronden wij de avond af.
UNICEF loop:
We hebben met de Unicef
loop in april maar liefst
€ 470,65 opgehaald. Dat is
een geweldige prestatie.
Alle lopers enorm bedankt voor de inzet voor
Unicef!

UIT GROEP 3
Hierbij de onderdelen die de kinderen
aangeboden krijgen kern 11:

VRAGEN, PRACHTIG EN APPELMOES
(Woorden met 2 en 3 lettergrepen)
In kern 11 wordt verder geoefend met woorden
waarvan de eerste lettergreep een open
lettergreep is, maar nu beginnen de woorden
met een cluster. Het gaat om woorden als:
vragen, spelen, schotel, sturen. Ook komen
tweelettergrepige woorden voor die eindigen op
‘lijk’, ‘tig, of ‘ing’, zoals moeilijk, prachtig, koning.
En er wordt een begin gemaakt met eenvoudige
drielettergrepige woorden zoals appelmoes,
vuilnisbak en blokkendoos.
Het thema van kern 11 is ‘mijn lievelingsboek’.
Opzoekboeken, dagboeken, woordenboeken,
leesboeken, atlassen, kortom alle boeksoorten
kunnen een plek krijgen in deze kern.

Formatie 2018-2019
Vorige week heeft u een mail ontvangen over de
directievacature. De vacature staat ook op onze
website.
Ook is het schoolteam aan de slag met de
formatie voor het komende schooljaar en we zijn
daarover in overleg met het schoolbestuur. We
streven er naar u begin juli daarover in te kunnen
lichten.
Informatie AVG
Deze tekst is bedoeld om u nader te informeren
over de nieuwe wetgeving op het gebied van
informatiebeveiliging en privacy.
Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de
privacy van onze leerlingen. Dit leggen wij vast in
een privacyreglement. In de loop van dit
kalenderjaar leggen wij u dit reglement voor.
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen
we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik
van persoonsgegevens als dat nodig is voor het
leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor
de organisatie die daarvoor nodig is. In het
privacyreglement kunt u lezen wat voor onze
school de doelen zijn voor de registratie van
persoonsgegevens. De meeste gegevens
ontvangen wij van ouders (zoals bij de
inschrijving op onze school). Daarnaast
registreren leraren en ondersteunend personeel
van onze school gegevens over onze leerlingen,
bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms
worden er bijzondere persoonsgegevens
geregistreerd als dat nodig voor de juiste
begeleiding en/of ondersteuning van een
leerling, zoals medische gegevens (denk aan
dyslexie of ADHD).
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons
(digitale) administratiesysteem ParnasSys. De
vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd
in onze leerlingvolgsystemen Cito, ParnasSys en
Leerwinst. Deze programma’s zijn beveiligd en
toegang tot die gegevens is beperkt tot de
groepsleerkracht(en). Omdat onze school
onderdeel uitmaakt van de Stichting Comprix,
worden daar ook (een beperkt aantal)
persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van
de gemeenschappelijke administratie en het
plaatsingsbeleid richting VO.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een
aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een
beperkte set met persoonsgegevens nodig om
bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren
als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers
duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens
die ze van ons krijgen. De leverancier mag de
leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar
toestemming voor geven, zodat misbruik van die
informatie door de leverancier wordt
voorkomen.
De Stichting Comprix heeft een heeft een
functionaris gegevensbescherming (FG)
aangesteld. [Sjoerd Bonnema 0561 – 691777 –
sjoerd.bonnema@comprix.nl]. De FG is
verantwoordelijk voor het toezicht houden op de
naleving van de privacywetten en -regels, het
inventariseren en bijhouden van
gegevensverwerkingen en het afhandelen van
vragen en klachten van mensen binnen en buiten
de organisatie. Daarnaast kan de FG
ondersteunen bij het ontwikkelen van interne
regelingen, het adviseren over privacy op maat
én het leveren van input bij het opstellen of
aanpassen van gedragscodes.

