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Bericht van het team
Na alle kerstdiners en oliebollen zijn we in januari
weer fris gestart aan het nieuwe jaar. Januari is altijd
een drukke maand op school omdat we de Cito toetsen
afnemen. Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8
hebben hier weer hard hun best voor gedaan. Wij zijn
druk met alle voorbereidingen voor de rapporten,
zodat ieder kind in februari weer trots een rapport kan
laten zien.
Ook waren er deze maand weer vele leuke activiteiten
op school. Zo hebben de kleuters genoten van de
voorstelling Juanito, groep 5 en de ouders van deze
groep zijn fanatiek bezig geweest met de ouder & kind
les van de Rots en Water training en de groepen 6 t/m
8 zijn ondergedompeld in het thema Vikingen van Da Vinci.
We hopen dat we de komende weken nog vele sneeuwballen met de kinderen mogen gooien
en zien u graag tijdens de 10 minutengesprekken.

Nieuwe leerkracht Rianne Olsthoorn
Hallo allemaal,
Ik ben Rianne Olsthoorn, 29 jaar en sinds de kerstvakantie werk ik op
ma-do in groep 5 en op vrijdag in groep 4.
Hiervoor heb ik 6,5 jaar op de Twaalfruiter gewerkt en daarvoor nog
een paar jaar op basisscholen in Gouda.
Ik sta open voor een kletspraatje of het nu over het onderwijs gaat of
over mijn verbouwing/ verhuizing (hopelijk krijg ik binnenkort de
sleutel van ons nieuwe huis).
Tot snel!

Informatie voor ouders voor gebruik van persoonsgegevens LVS voor NCO
Het belang van kwaliteitszorg en wetenschappelijk onderzoek
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de
leerlingen vast. Die gegevens zijn van belang om het onderwijs van onze school te verbeteren
(kwaliteitszorg) en voor verantwoording bijvoorbeeld naar de Inspectie van het Onderwijs.
Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en
statistiek. Dit betreft resultaten van taal- en rekentoetsen en de deelname aan
kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Met de anonieme resultaten van leerlingen kunnen
ontwikkelingen en prestaties van de school en andere scholen in kaart worden gebracht. Dat is
van belang om het onderwijs te verbeteren op onze school en in heel Nederland.
De school gaat de genoemde gegevens voor het doel van onderzoek en statistiek aan het
Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl) verstrekken. Het
CBS pseudonimiseert de gegevens en stelt de geanonimiseerde bestanden in een beveiligde
omgeving beschikbaar voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO
(www.nationaalcohortonderzoek.nl).
Voor de onderzoekers zijn de gegevens niet herleidbaar naar de leerlingen van de school. Ook
in openbare publicaties zullen de onderzoeksresultaten nooit herleidbaar zijn naar personen of
naar afzonderlijke scholen. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de
beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels voor het CBS en de strenge
eigen regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.
Mocht u ondanks deze veiligheidswaarborgen toch bezwaar hebben tegen verwerking van de
gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit kenbaar maken bij de school. De school zorgt er
dan voor dat de betreffende gegevens niet aan het CBS geleverd worden.
Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen of deelname aan kinderdagverblijf of
peuterspeelzaal aan het CBS leveren. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden
als ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Onder bijzondere persoonsgegevens worden bijvoorbeeld
gegevens verstaan over gezondheid. Voor de levering van zulke bijzondere persoonsgegevens
stelt de wet strengere eisen, onder meer dat ouders actief toestemming moeten geven. Dat is
hier niet aan de orde. Als het voor een bepaald onderzoek belangrijk is om wel bijzondere
persoonsgegevens te leveren aan het CBS, dan zal de school daarvoor uw uitdrukkelijke
toestemming vragen.
De onderbouw – groep 1/2
Winter
Afgelopen weken werkten we in de onderbouw rond het thema
winter. In de groep hebben we samen met de kinderen een
kledingwinkeltje ingericht voor de verkoop van winterkleren. De
kinderen uit de huishoek bestellen winterkleren en die worden
keurig in een pakketje aan de deur bezorgd. De kinderen passen
mutsen, jassen en dassen. We tellen in sprongen met de
handschoenen en we meten de langste en de kortste sjaal.
We hebben geschaatst en zelfs op een snowboard gestaan in de
klas. En natuurlijk leren de kinderen over dieren in de winter en de
wintervacht.
Toen het deze week ging sneeuwen was het buiten nog meer winter
en konden de kinderen die geen handschoenen bij zich hadden er
gelukkig een paar lenen uit de winkel.
De fiets
Binnenkort starten we met het thema De Fiets in de kleutergroepen. Dan mogen de kinderen
onderdelen, gereedschap en zelfs hun eigen fiets een keer meenemen.

De bovenbouw
Groep 6 van de Kees Valkenstein heeft het over de Vikingen met Da Vinci. Met rekenen zijn we bezig
om de tafels goed te oefenen. Dit doen we met een rekencircuit en we moeten thuis ook leren want
we krijgen een tafel toets. De school heeft nieuwe laptops waar wij op mogen werken. Er zijn weer
veel cito ‘s geweest op school.
Geschreven door Noah, Jeppe en Tjender.
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