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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de 5e nieuwsbrief van het school-
jaar 2018-2019.  

  

Kinderboekenweek  
Voor de vakantie was de Kinderboekenweek met het 
thema “Kom erbij”. Wat leuk dat er tijdens de koffie-
morgen zoveel ouders kwamen meelezen in de 
groep. 
De Kinderboekenweek hebben we traditiegetrouw 
afgesloten met de Vossenjacht, met dank aan groep 
C die als vos in de wijk waren verstopt. 

 
 

  

Vanuit de Ouderraad 
Vanuit de ouderraad heeft u een brief ontvangen 
over de ouderbijdrage. Met deze bijdrage kunnen 
we voor de kinderen gezellige dingen organiseren. 
Bijvoorbeeld de presentjes met Sinterklaas en kerst, 
maar ook wat lekkers te drinken bij de sportdag of 
een sportactiviteit en het paasontbijt of lunch. Zon-
der deze bijdrage kunnen we dit niet organiseren.  
Wilt u het briefje van de bijdrage weer meegeven 
aan uw kind? Dan weten wij op welke bijdrage we 
kunnen rekenen. 
Groeten van de ouderraad (Yolanda, Mariet, Jenni-
fer en  Marleen) 

Klasbord 
De app klasbord wordt nu in alle groepen gebruikt.  
U vindt hier foto’s en berichten van activiteiten die 
in de klas plaatsvinden.  Heeft u nog geen inlogcode? 
Vraag dit dan aan de leerkracht. 
 
 

 

Schoolontbijt 
Gezellig en gezond samen ontbijten: in november is 
het weer zover! In de week van 5 tot en met 9 no-
vember schuiven een half miljoen kinderen op 2.500 
basisscholen aan de ontbijttafel.  
Kinderen krijgen niet alleen een gezond ontbijt, ze 
leren ook alles over die gezonde start van de dag 
met allerlei lesmateriaal. Naast leuke animatiefilm-
pjes is er nu ook de online Ontbijtmeter. Met die 
Ontbijtmeter ontdekken kinderen uit de midden- en 
bovenbouw hoe gezond hun ontbijt is en hoe ze het 
kunnen verbeteren. Voor de onderbouw is daar een 
eenvoudige versie van. De Ontbijtmeter maakt deel 
uit van het lespakket Lekker Fit!: een door Gezonde 
School erkende methode.  

  

De AVG 
In mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgege-
vens (Wbp) veranderd in de AVG. De regels zijn 
strenger geworden om de privacy van leerlingen nog 
beter te waarborgen.  
U heeft bijvoorbeeld gemerkt dat we tijdens de in-
formatie avond geen leerlingen lijsten meer moch-
ten uitdelen, we hebben uw toestemming gevraagd 
voor klasbord en alle foto’s zijn van de website ge-
haald. 
 
Deze brief ontvangt u omdat wij u willen laten weten 
hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens, zo-
wel aan onze medewerkers als aan ouders. 
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Op De Springplank gaan wij zorgvuldig om met de 
privacy van onze leerlingen en hun ou-
ders/verzorgers. Dit is vastgelegd in het privacyre-
glement van stichting EduCare. Hierin staat beschre-
ven hoe we op school omgaan met leerling gege-
vens, en wat de rechten zijn van ouders/verzorgers 
en leerlingen. Voor onze medewerkers hebben we 
een gedragscode ontwikkeld voor de omgang met 
leerling gegevens en ook technisch en formeel zijn 
maatregelen genomen ten aanzien van digitale be-
veiliging, accountbeleid, bewerkersovereenkomsten 
en extra aandacht voor geheimhoudingsplicht en 
discretie. 
 
Om welke gegevens gaat het?  
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we 
persoonsgegevens. De meeste gegevens 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 bijvoor-
beeld cijfers en vorderingen, worden geregistreerd. 
Daarnaast worden bijzondere persoonsgegevens 
geregistreerd, maar alleen als dat nodig voor de 
juiste, veilige begeleiding van een leerling (denk aan 
medische gegevens zoals medicatie). 
 
Waar staan de persoonsgegevens en wie hebben er 
toegang?  
De leerling gegevens, vorderingen en afspraken 
van/over de leerlingen worden vastgelegd 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 buiten-
schoolse activiteit doen.  
 
Digitaal leermateriaal  
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale 
leermaterialen. Stichting EduCare heeft met deze 
leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de 
gegevens die ze van ons krijgen. Om leerlingen een-
voudig toegang te geven tot digi-taal leermateriaal 
van de school, maken we op De Springplank onder 
andere gebruik van Basis-poort. Deze software 

maakt het geven van onderwijs op maat via gedigita-
liseerde leermiddelen mogelijk. Via Basispoort wor-
den geen leer- of toets resultaten opgeslagen en/of 
uitgewisseld. Basispoort geeft op haar eigen website 
informatie (http://info.basispoort.nl/privacy). Als 
leerlingen inloggen op online leerprogramma’s ge-
beurt dit middels een geanonimiseerde alias waar-
door het wel voor de leerkracht duidelijk is om wel-
ke leerling het gaat, maar voor anderen niet. 
Elvera Stitselaar, (intern begeleider) 
 
Data 
30 oktober Groep A les IVN (natuur) 

6 november  Groep B techniekles 
8 november  Studiemiddag 

De kinderen zijn vrij vanaf 
12.00 uur 

9 november Nationaal schoolontbijt 
1e rapport gaat mee 

12 november Groep C les IVN (natuur) 

16 november 6e Nieuwsbrief 
19 t/m 23 november DE Drempeltoets voor 

schoolverlaters 

30 november 7e Nieuwsbrief 
5 december Sinterklaasviering 

14 december  8e Nieuwsbrief 
24 december t/m 4 
januari 

Kerstvakantie 

 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst en Bianca de Zoete 
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