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Agenda april en mei
di 17, wo 18 en do 19 april: Cito eindtoets groep 8
do 26 april: Koningsspelen
vr 27 april t/m 13 mei: meivakantie
vr 18 mei: 'open deur' groepen 1 t/m 3, meer info volgt
ma 21 mei: Tweede Pinksterdag
di 22 mei: studiedag, die dag is er geen school
do 24 mei: prijsuitreiking Kangoeroewedstrijd, meer info volgt
do 24 mei: MR-vergadering
Nieuwe privacywetgeving
Over iets meer dan een maand zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan. Deze nieuwe privacywet geldt
vanaf 25 mei 2018 voor alle bedrijven en sectoren, waaronder ook het onderwijs. Onze stichting bereidt zich samen met andere
besturen in de omgeving voor op de vernieuwde regelgeving.
ParnasSys, ons administratie- en leerlingvolgsysteem, voert belangrijke updates uit om ervoor te zorgen dat dit syteem AVG-proof
is. Ook Concapps, onze provider van de basisschool-app en de website, is voorbereid op de verscherpte regelgeving. Onze school
heeft met alle leveranciers van softwarepakketten die wij gebruiken, zogenaamde verwerkersovereenkomsten.

Op dit moment zijn we bezig om de papieren dossiers van oud-leerlingen te schonen en te vernietigen als het bewaartermijn is
verstreken. Ook ons digitale archief zullen we hierop nalopen.
Mocht u opmerkingen of vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan stellen wij het erg op prijs als u contact
met ons opneemt.
Stoppen met schoolzwemmen
Het tragische ongeval in Rhenen waarbij een meisje omkwam bij het schoolzwemmen, is voor ons onder meer aanleiding
geweest om kritisch te gaan kijken naar ons zwemonderwijs. Na rijp beraad in het team en na overleg met de MR hebben wij
besloten te stoppen met het schoolzwemmen van groep 3 en 4. De verantwoordelijkheid voor de leerlingen bij het schoolzwemmen
drukt ons zwaar. Daarnaast is een belangrijke reden dat het zwemmen veel onderwijstijd kost.
Vakantierooster 2018-2019
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart + vrijdag
Pinkstervakantie
Zomervakantie

14-07-18 t/m 26-08-18
20-10-18 t/m 28-10-18
22-12-18 t/m 06-01-19
23-02-19 t/m 03-03-19
19-04-19 t/m 05-05-19
30-05-19 t/m 31-05-19
10-06-19 t/m 10-06-19
20-07-19 t/m 30-08-19

De studiedagen voor volgend schooljaar zijn nog niet gepland. Voor volgend schooljaar zullen we nog voor de zomervakantie een
complete activiteitenplanning publiceren, zodat u rekening kunt houden met de dagen dat er geen school is en de schooldagen,
waarop festiviteiten gepland zijn. Deze planning zult u ook terugvinden in de schoolapp en op de website. Voor de resterende
maanden van dit schooljaar zullen we de kalender volgende week aanvullen.

Ouderenquête
Het instellen van het ouderportaal van ParnasSys heeft meer voeten in de aarde gehad dan we verwacht hadden. Voor het uitzetten
van de oudertevredenheidspeiling is het van belang dat u toegang heeft tot het ouderportaal. Volgende week zullen wij u de link naar
de enquête via de e-mail toesturen.
Inspectiebezoek
De onderwijsinspecteur is op dinsdag 27 maart op school geweest voor een themabezoek. Onze school was opgenomen in een
landelijke steekproef van scholen voor primair onderwijs. Bij dit bezoek stond het didactisch handelen centraal, als het gaat om
taakgerichtheid, betrokkenheid en feedback. Met de directie en de coördinator leerlingenzorg is gesproken over de ambities van de
school op dit vlak en hoe er gewerkt wordt aan eventuele verbeterpunten. Vervolgens zijn er vier lesbezoeken gebracht en zijn de
bevindingen besproken. Heel bemoedigend was het feit dat de inspecteur in de lessen onze aanpak van Doordacht Lesgeven goed
terugzag. Zoals u weet zijn we dit schooljaar gestart met het ons eigen maken van dit lesmodel. De taakgerichtheid van de leerlingen
en de betrokkenheid werd als ruim voldoende beoordeeld. De leerlingen zijn betrokken bij de les, zij doen goed mee.
De coöperatieve werkvormen zijn daarbij ondersteunend. Op het gebied van het geven van feedback aan de leerlingen is nog de
meeste winst te halen, volgens de inspecteur. Het pedagogisch klimaat is goed, leerlingen mogen bijvoorbeeld nog een tweede keer
nadenken over een antwoord en krijgen veel complimenten.
Al met al kijken wij met een goed gevoel terug op het bezoek van de inspecteur en hebben wij de bevestiging gekregen dat we met
de invoering van het Doordacht Lesgeven op de goede weg zijn.
Bij een themabezoek levert de inspectie geen rapportage of onderzoeksverslag af.
Koningsspelen

Dit jaar houden we de Koningsspelen op donderdag 26 april. De kinderen nemen deze dag net als normaal een 10-uurtje en een
lunch mee. Mocht het heel warm zijn, is het handig om extra drinken mee te geven. De leerlingen van groep 3 t/m 6 zullen onder
begeleiding van de leerlingen van groep 8 (en leerkrachten) verschillende clinics langs gaan. De leerlingen van de leerjaren 1 en 2
gaan samen met de leerlingen van groep 7 sporten. De leerlingen worden op normale tijd op school verwacht met sportkleding aan.
De meeste activiteiten vinden buiten plaats.Voor de activiteit in de Drie Maenen zijn schone binnenschoenen nodig. Het is handig
om daarvoor een rugzak mee te geven. In de rugzak graag ook het 10-uurtje en de lunch mee, zodat we niet extra heen en weer
hoeven te lopen.
Een van de activiteiten is weer de sponsorloop voor de ROPA-run. De leerlingen hebben hier vanmiddag informatie van mee
gekregen.
We duimen voor lekker sportweer en het wordt zeker een gezellige dag!

