Nieuwsbrief 15-06-2018
Middelen werkdrukvermindering.
Met ingang van komend schooljaar ontvangen scholen extra gelden voor
werkdrukvermindering leerkrachten. Wij hebben ervoor gekozen om een extra
onderwijsassistent te benoemen en een vakleerkracht gym.
Inmiddels is Dennie van der Sanden benoemd als onderwijsassistent.
De gymlessen in de groepen 3 t/m 8 worden komend schooljaar op maandag,
dinsdag en woensdag door een vakleerkracht gegeven.
Nieuwe methodes verkeer en Engels
Komend schooljaar voeren wij nieuwe methodes in voor verkeer en Engels.
Voor verkeer hebben we gekozen voor de methode “Let’s go”.
De nieuwe methode voor Engels heet “Join in”. Belangrijke verandering is dat we in
alle groepen Engels gaan geven. Al is het aanbod redelijk beperkt; er is in alle
groepen structureel aandacht voor de Engelse taal.
Uitslag eindtoets
De leerlingen van de groepen 8 hebben de eindtoets gemaakt. De gemiddelde score
voor onze school was 535.5. De landelijk gemiddelde score was 534.9.
Groepsindeling
Aanstaande maandagmiddag wordt bekend gemaakt in welke groep de leerlingen
komend schooljaar zijn ingedeeld.
Informatiebeveiliging & Privacy
Ook wij hebben uiteraard te maken met nieuwe regeling rondom privacy. We gaan
zorgvuldig om met de privacy van de leerlingen. De school heeft leerlinggegevens
nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden
de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school.
De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school),
maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de
leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere
persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als
dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling.
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen.
Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een

leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke
afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen.
Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar
toestemming voor geeft.
In onze nieuwe schoolgids vindt u uitgebreider informatie over dit onderwerp.
Kindertypecursus

Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Ook in het volgende schooljaar is het weer mogelijk
dat uw kind op zijn/haar eigen school onze cursus kan volgen. Kindertypecursus.nl verzorgt dan van
oktober t/m maart een interactieve typecursus meteen na schooltijd. De kinderen leren dan in 8
lessen om met 10 vingers blind te typen, in Word te werken en te mailen. Kindertypecursus.nl neemt
uw kinderen op een speelse manier mee over de wereld, waar ze eiland voor eiland alle letters leren
typen. Wilt u alvast een kijkje nemen? Ga naar onze website: www.kindertypecursus.nl en klik op
DEMO. Voor meer informatie kunt u ons ook bellen: 076-5964931.
Aanmelden voor het volgende schooljaar kan vanaf nu!
Met vriendelijke groeten
Kindertypecursus.nl

