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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de 5e nieuwsbrief van het 
schooljaar 2018-2019.  
We starten met een terugblik op de opening 
van de Kinderboekenweek. Ook wordt er in 
de beschreven hoe De Springplank om gaat 
met de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van 
kracht is. 
In deze brief een bijlage over het Nationale 
Schoolontbijt. Vrijdag 9 november hoeven de 
kinderen ’s morgens niet thuis te ontbijten, 
dat doen ze op school! 
De herfstvakantie begon voor alle kinderen al 
op vrijdagmiddag 12.15 uur. Maar niet voor 
de leerkrachten. Met man en macht werd er 
gewerkt aan een gedeeltelijke ontruiming 
van de leslokalen. In de herfstvakantie zou-
den alle muren in het nieuwe gedeelte gewit 
worden. Tot zaterdagavond is er geschilderd 
in de school. De lokalen zijn bijna klaar, maar 
in de gangen moet nog veel gebeuren. Voor 
schoonmaken was geen tijd meer geweest. 
Gemengde reacties kwamen er van de leer-
krachten. Enerzijds mooi dat de lokalen veel 
lichter zijn geworden, maar anderzijds de 
teleurstelling dat lang niet alles af was en dat 
er zoveel schoongemaakt moest worden. 
Gelukkig staken ze allen de handen uit de 
mouwen en was de school in zoverre weer 
gereed, dat de kinderen om 11 uur ontvan-
gen konden worden. Met het schildersbedrijf 
is afgesproken de werkzaamheden nu even 
te laten rusten en in de kerstvakantie weer 
op te pakken. De gangen zien er niet fraai uit, 
maar een andere planning zou te veel onrust 
in de school brengen. Hartelijk dank voor de 
leerkrachten die zich zo flink hebben ingezet, 
terwijl het helemaal niet hun taak is. 

  
Kinderboekenweek 

Woensdag 3 ok-
tober is de kin-
derboekenweek 
weer op een 
spannende ma-
nier geopend. 
Een ‘rare’ me-
vrouw wilde gaan 
lezen maar een 
boef kwam haar 

boeken stelen. Gelukkig kwam alles goed en 
werden ze zelfs vrienden. De boef, die Mees-
ter Jan bleek te zijn, mocht zelfs boeken le-
nen van die rare mevrouw (juf Evelien).Ook 
werd er mooi gedanst door groep 8, goed 
gedaan! Fijn dat er zoveel ouders waren die 
naar de opening kwamen kijken.  

Monique Jansen leerkracht groep 5A 
  

De kinderboekenweek 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaag-
de kinderboekenweek. Allereerst paste het 
thema van de boekenweek veel beter bij on-
ze school: “Vriendschap”. Dat klinkt toch veel 
beter dan “Griezelen”, het thema van vorig 
jaar. Foto’s over de kinderboekenweek en 
verhalen kunt u terugvinden op Klasbord. De 
inloopmiddag werd heel goed bezocht en gaf 
een gezellige drukte in de school. 

Tijdens de kinderboekenweek was schrijver 
Koos Meinderts bij De Springplank op be-
zoek. Zijn ervaringen schreef hij in een brief. 
“Kinderboekenweek 2018: Wie ben ik? 
Zo kan het dus ook, dacht ik toen ik een be-
zoek bracht aan De Springplank, christelijke 
school voor speciaal onderwijs in Harderwijk. 
Een groot banier bij de ingang van de school 
liet weten dat het Kinderboekenweek was, 
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meteen achter de voordeur liep je onder een 
pergola van herfstbladeren met hartjes de 
school binnen. Op de hartjes hadden kin-
deren geschreven met wie en waarom ze 
vriendjes zijn, en waar je keek in de open 
ruimte achter de deur stonden en lagen sta-
pels kinderboeken. En lang niet alleen mut-
sen en losers. 
Twee groepen bezocht ik, en dat was bijna 

overbodig, de kin-
deren wisten alles 
van me, dat ik ge-
dichten schreef, 
liedjes en verha-
len. Dat mijn 
vrouw de tekenin-
gen maakte, dat ik 
vijfenzestig was en 
vorig jaar de Gou-
den Griffel had 

gewonnen. Ze hadden tekeningen gemaakt 
en opgehangen boven een boekentafel met 
een selectie van mijn boeken, ze hadden vra-
gen voorbereid en… niet onbelangrijk ze 
hadden gelezen, veel gelezen.  
‘Elke dag beginnen we met een half uurtje 
lezen,’ vertelde een van de juffen me later. 
‘Het hele jaar door.’ 
Wat een verschil met gisteren, maar is De 
Springplank nu een uitzondering  of regel of 
had ik gisteren gewoon een keertje pech in 
Purmerend?  
Aan de reacties op mijn stukje op Facebook 
zou je denken dat een onvoorbereide groep 
met een onverschillige leerkracht ervoor 
schering en inslag is: herkenbaar, heel her-
kenbaar en al te herkenbaar, lieten col-
legaschrijvers weten. 
Wieke van Oord schreef: Vorige week zei de 
juf tegen mij: 'Wie ben jij? O, ik had de kin-
deren verteld dat Janneke Schotveld kwam.   
En Marte Jongbloed kwam op school waar 
haar gezegd werd: We hebben de leerlingen 
nog niets verteld, hoor. Het is allemaal een 
verrassing. 
De leukste reactie op mijn stukje kwam van 
Hans Hagen: Vanmiddag vroeg ik aan een 

klas: Wie was ik ook al weer? 
Het is woensdag, 10 oktober, dag 8 van de 
Kinderboekenweek, ik ben Koos Meinderts, 
vandaag hoef ik niet naar een school, het is 9 
uur, over een uurtje ga ik een potje tennis-
sen.  Maar eerste taart eten met onze zoon 
Thijs, onze eigen Gouden Griffel, bijna 32 jaar 
geleden geboren in de Kinderboekenweek. 
Zondag is hij pas echt jarig maar dan is hij in 
Portland, Amerika.” 

  
De AVG 

In mei 2018 
is de Wet 
Bescherming 
Persoonsge-
gevens 
(Wbp) ver-
anderd in de 
AVG. De re-

gels zijn strenger geworden om de privacy 
van leerlingen nog beter te waarborgen.  
U heeft bijvoorbeeld gemerkt dat we tijdens 
de informatie avond geen leerlingen lijsten 
meer mochten uitdelen, we hebben uw toe-
stemming gevraagd voor klasbord en alle 
foto’s zijn van de website gehaald. 
 
Deze brief ontvangt u omdat wij u willen la-
ten weten hoe wij omgaan met de persoon-
lijke gegevens, zowel aan onze medewerkers 
als aan ouders. 
 
Op De Springplank gaan wij zorgvuldig om 
met de privacy van onze leerlingen en hun 
ouders/verzorgers. Dit is vastgelegd in het 
privacyreglement van stichting EduCare. 
Hierin staat beschreven hoe we op school 
omgaan met leerling gegevens, en wat de 
rechten zijn van ouders/verzorgers en leer-
lingen. Voor onze medewerkers hebben we 
een gedragscode ontwikkeld voor de omgang 
met leerling gegevens en ook technisch en 
formeel zijn maatregelen genomen ten aan-
zien van digitale beveiliging, accountbeleid, 
bewerkersovereenkomsten en extra aan-
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dacht voor geheimhoudingsplicht en discre-
tie. 
 
Om welke gegevens gaat het?  
De gegevens die over leerlingen gaan, noe-
men we persoonsgegevens. De meeste gege-
vens ontvangen we van de ouders, maar 
soms ook van verschillende organisaties 
waarbij de leerling betrokken is.  
In school maken we alleen gebruik van per-
soonsgegevens als dat nodig is voor het leren 
en het begeleiden van onze leerlingen 
Gegevens over de leerlingen in school, zoals 
bijvoorbeeld cijfers en vorderingen, worden 
geregistreerd. Daarnaast worden bijzondere 
persoonsgegevens geregistreerd, maar alleen 
als dat nodig voor de juiste, veilige begelei-
ding van een leerling (denk aan medische 
gegevens zoals medicatie). 
 
Waar staan de persoonsgegevens en wie 
hebben er toegang?  
De leerling gegevens, vorderingen en afspra-
ken van/over de leerlingen worden vastge-
legd in ons leerlingadministratiesysteem. 
Deze programma’s zijn beveiligd en alleen 
toegankelijk voor medewerkers die bij de 
leerling betrokken zijn.  
Daarbij hebben we ook nog een papieren 
leerling dossier. De dossierkasten zitten op 
slot en dossiers mogen ook alleen ingezien 
worden door mensen die betrokken zijn bij 
de leerling. 
Eventuele individuele handelingsprotocollen 
(wat te doen bij...) bewaren we in de klas (we 
moeten het voor het grijpen hebben in geval 
van nood) Deze protocollen nemen we ook 
mee als we een buitenschoolse activiteit 
doen.  
 
Digitaal leermateriaal  
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digi-
tale leermaterialen. Stichting EduCare heeft 

met deze leveranciers duidelijke afspraken 
gemaakt over de gegevens die ze van ons 
krijgen. Om leerlingen eenvoudig toegang te 
geven tot digitaal leermateriaal van de 
school, maken we op De Springplank onder 
andere gebruik van Basispoort. Deze soft-
ware maakt het geven van onderwijs op maat 
via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. 
Via Basispoort worden geen leer- of toets 
resultaten opgeslagen en/of uitgewisseld. 
Basispoort geeft op haar eigen website in-
formatie (http://info.basispoort.nl/privacy). 
Als leerlingen inloggen op online leerpro-
gramma’s gebeurt dit middels een geanoni-
miseerde alias waardoor het wel voor de 
leerkracht duidelijk is om welke leerling het 
gaat, maar voor anderen niet. 
Elvera Stitselaar, (intern begeleider) 

  
Data 

2 november 5e Nieuwsbrief 

8 november Studiemiddag, de kin-
deren hebben ’s middags 
vrijaf 

9 november Nationaal Schoolontbijt 
Uitgifte 1e rapport 

16 november 6e Nieuwsbrief 

19 t/m 23 november De Drempeltoets voor 
schoolverlaters 

30 november 7e Nieuwsbrief 

5 december Sinterklaasviering 

14 december  8e Nieuwsbrief 

18 december Schaatsen groep 3 t/m 8 

20 december Kerstfeest 
We vieren het in de Plan-
tagekerk aan de STati-
onslaan. 

24 december t/m 4 
januari 

Kerstvakantie 

Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst, directeur 
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