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20 juni
3 juli
10 juli
13 juli
16 juli
20 juli

Studiedag team. Alle leerlingen zijn vrij!
Schoolreis bovenbouw en schakelklas
10 minutengesprekken met rapport
Afscheid schoolverlaters. De andere kinderen zijn om
12.00 uur vrij!
Schoolreis onder- en middenbouw
Laatste schooldag. Iedereen is om 12.00 uur vrij!

Stagiaire onderbouw
In de onderbouw komt sinds een paar weken iedere woensdag meester
Berthold.
Hij doet de opleiding HBO-pedagogiek en helpt ons als onderwijsassistent.
Hij blijft tot de zomervakantie.
Schoolreizen
De zomer nadert. Dan krijgen we weer zin in de schoolreis.
De oudste 2 groepen gaan op 3 juli op de fiets naar Appelscha.
In Appelscha gaan ze diverse activiteiten doen, waaronder lasergamen.
Over de exacte tijden krijgt u later bericht.
Middenbouw en onderbouw gaan op 16 juli naar De Drentse Koe in Ruinerwold.
Zij vertrekken om 9 uur en komen terug om half 4. Uiteraard gaan deze groepen
met de bus.
Ook over deze schoolreis volgt later nog meer informatie.

Privacy wetgeving
Beste ouders,
Deze tekst is bedoeld om u te informeren over de nieuwe wetgeving op het
gebied van informatiebeveiliging en privacy.
Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit
leggen wij vast in een privacyreglement. In de loop van dit kalenderjaar leggen
wij u dit reglement voor.
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij
maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en
begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In
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het privacyreglement kunt u lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de
registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van
ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren
en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen,
bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding en/of
ondersteuning van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of
ADHD).
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem
ParnasSys. De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons
leerlingvolgsysteem [Cito, ParnasSys of Leerwinst]. Deze programma’s zijn
beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot de groepsleerkracht(en).
Omdat onze school onderdeel uitmaakt van de Stichting Comprix, worden daar
ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de
gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid richting VO.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen.
Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een
leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers
duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De
leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar
toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier
wordt voorkomen.
De Stichting Comprix heeft een heeft een functionaris gegevensbescherming
(FG) aangesteld. [Sjoerd Bonnema 0561 – 691777 –
sjoerd.bonnema@comprix.nl]. De FG is verantwoordelijk voor het toezicht
houden op de naleving van de privacywetten en -regels, het inventariseren en
bijhouden van gegevensverwerkingen en het afhandelen van vragen en
klachten van mensen binnen en buiten de organisatie. Daarnaast kan de FG
ondersteunen bij het ontwikkelen van interne regelingen, het adviseren over
privacy op maat én het leveren van input bij het opstellen of aanpassen van
gedragscodes.
Met vriendelijke groet,
Sjoerd Bonnema
Senior beleidsmedewerker onderwijs
Aanwezigheid Tineke Schepers
Maandag
Dinsdag
Woensdag
11 juni ‘18
12 juni ‘18
13 juni ‘18
De
De Triade
Kampingerhof
18 juni ‘18
De Triade

Nieuwsbrief

19 juni ‘18
De
Kampingerhof
Middag
afwezig

20 juni ‘18

2

Donderdag
14 juni ‘18
De Triade

Vrijdag
15 juni ‘18
De
Kampingerhof

21 juni ‘18
De
Kampingerhof

22 juni ‘18
De Triade

SBO De Kampingerhof

