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Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 treedt er een nieuwe wet in werking. De Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Daar krijgen we allemaal mee te maken. Burgers, bedrijven
en dus ook de scholen. Wij hebben inmiddels hiervoor al wat bijeenkomsten gevolgd om
ons goed te kunnen voorbereiden op de veranderingen die deze wet met zich meebrengt.
Het doel van de wet is dat we allemaal veel bewuster omgaan met onze
persoonsgegevens en deze ook, waar nodig, zo goed mogelijk beschermen. Denk aan het
ongewenst lekken van data, het gebruik van social-media en het verlenen van
toestemming om persoonlijke gegevens te mogen gebruiken.
Op school moeten we aanpassingen gaan maken in o.a. onze administratie. We zijn hier
op school en op stichtingsniveau al volop mee bezig. Bij de MR vergadering staat dit punt
ook op de agenda.
We houden u op de hoogte van de aanpassingen die wij moeten gaan maken zodra er
meer duidelijk is vanuit ons bestuur.
Trendanalyse
De Cito-toetsen zijn alweer een tijdje achter de rug voor de kinderen. De uitslagen van de
Cito-toetsen heeft u bij het rapport meegekregen. Waar nodig zijn deze uitslagen extra
besproken met de ouders.
Na het afnemen van de Cito-toetsen gaan wij op schoolniveau flink aan de slag met het
maken van verschillende soorten analyses. Dit noemen wij de trendanalyse.
We doen dit op schoolniveau, op groepsniveau en op individueel niveau. We bestuderen
met elkaar de ontwikkelingen en groei van onze school en de kinderen over meerdere
jaren.
Deze trendanalyse maakt onze IB-er en zij bespreekt deze met de directie en het team. Dit
hebben we o.a. op de studiedagen gedaan. Naar aanleiding van deze analyse maken we
op schoolniveau afspraken welke stappen we gaan maken om het onderwijs verder te
verbeteren en aan te passen.
Dit jaar hebben we afspraken gemaakt over bv. de onderwijstijd die we anders gaan
inroosteren voor bepaalde vakken, aanschaf en evaluatie van een nieuwe methode en de
aanschaf van een nieuw Cito-leerlingvolgsysteem.

Met alle leerkrachten houdt de IB-er vervolgens een groepsbespreking. Hierbij bespreken
we de resultaten van de methodetoetsen, de Cito-toetsen, de sociaal emotionele
ontwikkeling en de werkhouding van de kinderen. In deze bespreking gaan we met behulp
van de analyses de nieuwe groepsplannen opstellen voor de komende tijd. Welk kind
heeft welke aanpak nodig? Welke onderwijsbehoeften hebben de kinderen en de groep?
Wat heeft elke groep extra (of anders) nodig aan oefenstof bij alle vakken? Hoe pakken
we dit aan? Welke extra hulp is er nodig?
Inmiddels zijn alle leerkrachten al volop aan het werk met de nieuwe groepsplannen. De
doelen zijn bekend. In de MR worden ook 2x per jaar de trendanalyses op schoolniveau
besproken. Voor vragen hierover kunt u terecht bij onze IB-er, Annette Schouten.
Kamp oproep ouderhulp
Bedankt voor alle aanmeldingen! De ouders die zijn ingedeeld voor vervoer en hulp
ontvangen een aparte mail met het overzicht.
Rekendag
Zijn er nog ergens ongebruikte verhuisdozen op een zolder? Wij lenen ze graag even voor
de Rekendag van aanstaande woensdag. Graag z.s.m. inleveren in groep 8. En komt u
allemaal kijken naar de opening om 08.30 uur?
Maandkalender
week 13

28-3 Rekendag (08.30 uur opening voor iedereen in de hal)
30-3 Goede Vrijdag, kinderen zijn vrij

week 14

02-4 Tweede Paasdag, kinderen zijn vrij
05-4 Groep 8 verkeersexamen theorie

week 15

09-4 Groep 5/6 op kamp (vertrek 08.40 uur)
10-4 Groep 5/6 terug (+/- 14.00 uur), groep 6/7 op kamp (vertrek 08.40
uur)
11-4 Groep 6/7 terug (+/- 14.00 uur), groep 8 op kamp (vertrek 08.45
uur)
13-4 Groep 8 terug (+/- 15.30 uur)

week 16

17-4 t/m 19-4 Eindcito groep 8

week 17 & 18
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