
 

 
 
 

december 2021 

 
Belangrijke data 

          
   3 december   Sinterklaasfeest 
 
   23 december   Kerst: alle groepen om 12.30 uur uit  

 
   24 december   Vanaf 12.30 uur groep 1 t/m 8 vrij 
    
   27 december t/m  Kerstvakantie 
   7 januari 
 

   
 
 

Van de directie 

Het is een roerige periode. Niet alleen Sinterklaas is in het land wat een hoop spanning met zich mee brengt bij de 
kinderen, ook zijn er een hoop kinderen ziek. Gelukkig ervaren we dat een hoop ouder(s)/verzorger(s) bereid zijn om 
zijn/haar kind te laten testen middels een PCRtest. Hierdoor kunnen we snel ingrijpen als we merken dat het mis dreigt te 
gaan. Helaas hebben we de eerste klas naar huis moeten sturen. Uiteraard hopen we dat het andere klassen bespaard 
blijft, door ons goed aan de maatregelen te houden en klassen zo min mogelijk te mengen. Wij willen u nogmaals met klem 
vragen om bij klachten een PCR test uit te laten voeren bij uw kind, omdat we gemerkt hebben dat zelftesten niet altijd de 
juiste uitslag geven. Op deze manier hopen we dat we kunnen blijven doen wat we het liefste doen: fysiek lesgeven aan de 
kinderen.  
 
Naast deze gekke periode is er ook leuk nieuws te melden. Als alles goed mag gaan, verwacht ik in juni een klein wondertje 
te verwelkomen. De aankomende periode wordt er gezocht naar een oplossing om mij te vervangen wanneer ik met 
zwangerschapsverlof ga. Als daar meer over bekend is, wordt u geïnformeerd.  
 
Sint en kerst 

Sinterklaas 
We hopen dat Sinterklaas aankomende week aan zal komen op De Rozenbeek. Het blijft natuurlijk altijd spannend of hij de 
weg naar school weer kan vinden. Normaal gesproken bent u van ons gewend dat er buiten een aankomst plaatsvindt 
waarbij ouder(s)/verzorger(s) langs de kant mee kunnen kijken. Helaas is dat dit jaar niet het geval. Dit 
is niet haalbaar met alle maatregelen die van kracht zijn. We gaan er met elkaar een geslaagd 
sinterklaasfeest van maken.  
 
Kerst 
Kerst gaat een andere vorm krijgen. Met de directeuren van Atlant is besloten dat het kerstdiner 
vervangen wordt voor een kerstontbijt/lunch, gezien de huidige maatregelen. Helaas kunnen we niet 
naar de kerk met de hele school. Er wordt druk gebrainstormd hoe we kerst op school zo gezellig en geslaagd mogelijk 
kunnen maken, binnen de mogelijkheden die er zijn. Daar wordt u zo spoedig mogelijk over geïnformeerd. De kinderen zijn 
op 23 december wel, zoals op de kalender vermeld staat, om 12.30 uur uit.  
 
Klankbordgroep 

Zoals u op de kalender heeft kunnen lezen, vinden wij de mening van ouder(s)/verzorger(s) belangrijk, vandaar dat de 
klankbordgroep 3 keer per jaar bij elkaar komt. Er wordt op zo’n avond actief meegedacht, feedback gegeven op aspecten 
van het schoolbeleid en ouder(s)/verzorger(s) kunnen zelf zaken aan de orde stellen.  
Binnenkort komt er een plek vrij in de klankbordgroep. Heeft u interesse om mee te denken, dan hoor ik dat graag via 
directie.rozenbeek@atlantbo.nl  
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NCO rapportage 

Beter onderwijs op onze school  
We willen al onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs bieden en uw kind goed voorbereiden op de toekomst. We kijken 
daarom naar de schoolresultaten van onze leerlingen om te zien hoe de leergroei is en of bepaalde groepen leerlingen 
extra aandacht nodig hebben. Daarnaast kijken we hoe goed onze school het doet in vergelijking met andere scholen.  
 
Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs  
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO; www.nationaalcohortonderzoek.nl) gaat ons hier twee keer per jaar een 
rapport over sturen. Hiermee kunnen wij de kwaliteit van ons eigen onderwijs verbeteren. Het NCO verzamelt ook 
informatie van scholen in heel Nederland om het onderwijs in het hele land te kunnen verbeteren en voor 
wetenschappelijk onderzoek. Zo werken we samen aan goed onderwijs, voor iedereen.  
Welke gegevens worden gebruikt? De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van 
onze leerlingen. Voor de koppeling bij het CBS is het nodig dat er ook identificerende gegevens van uw kind worden 
meegeleverd. Dit gebeurt uiteraard volgens de AVG. Het gaat hier om het burgerservicenummer, onderwijsnummer, 
geslacht, geboortedatum, postcode en huisnummer. Het CBS gebruikt deze identificerende gegevens alleen voor de 
koppeling aan onderwijsdata van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs. Na koppeling worden deze identificerende 
gegevens vernietigd. Het CBS zorgt ervoor dat deze onderwijsdata in een veilige omgeving worden opgeslagen. Daarnaast 
zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Onderzoekers zien dus nooit om wie het 
gaat. Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Wij kunnen in de rapportage die wij 
ontvangen van het NCO ook nooit leerlingen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te 
herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, 
volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij 
maakt.  
 
Bezwaar tegen het delen van de gegevens van uw kind?  
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen zonder dat de school hiervoor expliciet uw toestemming 
moet vragen. Dat geldt ook voor de hierboven genoemde identificerende persoonsgegevens. Dat komt omdat deze 
gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld gegevens over de fysieke en 
mentale gezondheid van leerlingen wel bijzonder zijn). Doordat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben 
hun onderwijs te verbeteren, mogen scholen de daarvoor verzamelde niet-bijzondere persoonsgegevens delen met het 
CBS voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de 
gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw 
kind niet aan het CBS gestuurd worden. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en 
moet u wél actief toestemming geven. Dit is vooralsnog niet aan de orde. Mocht er in de toekomst wel bijzondere 
persoonsgegeven worden verzameld voor het NCO, dan wordt u hier apart van op de hoogte gebracht. 

 

Sponsorloop 

Vorig schooljaar is de sponsorloop gehouden om nieuwe sportkleding voor de school aan te kunnen schaffen. Inmiddels 
zijn wij druk bezig met het ontwerp en het drukken van de shirtjes. Hieronder ziet u een voorbeeld zoals ze er uit komen te 
zien. We hopen ze snel in gebruik te kunnen nemen, als er weer sporttoernooien georganiseerd mogen worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

leerKRACHT 

Onze vergadermethode ‘leerKRACHT’ zorgt ervoor dat we steeds kritisch naar ons onderwijs blijven 
kijken. De afgelopen periode hebben we ons gericht op het automatiseren van de rekensommen 
(binnen drie seconden het juiste antwoord kunnen geven) en het werken met plusmaterialen voor 
de kinderen die uitdaging nodig hebben. Hiervoor worden de plusboxen ingezet die Marian, 
leerkracht van de plusklas, heeft samengesteld voor elke groep.  
 

Schoolplein 

De plannen rondom het schoolplein gaan nog steeds door. Deze week komt er een hovenier om een offerte te maken wat 
het plan gaat kosten. Er is geld gereserveerd in de begroting en we hebben inmiddels via een aantal fondsen ook een 
donatie gekregen, onder andere van Hoogheemraadschap, Tatatsteel en afgelopen vrijdag mochten we een donatie 
ontvangen van het Schipholfonds.  
Het plan wat ontworpen is, is een zogenaamd groen schoolplein. Er is al veel onderzoek gedaan naar de effecten van een 
groen schoolplein:  
- Het heeft een positief effect op het welzijn van jonge leerlingen. Ze vinden school leuker, hebben meer vrienden en er 

wordt minder gepest.  
- Er wordt meer gebruik gemaakt van het schoolplein voor educatieve doeleinden. 
- Het kan een positieve invloed hebben op de concentratie van leerlingen. 
- Het biedt rust. Leerlingen hebben meer energie voor de lessen. 
- Het daagt meer uit tot intensief bewegen en gevarieerd spel 
- Het biedt een uitdagende speel- en leeromgeving: mogelijkheden tot ontdekken en grenzen verleggen.  
- Het biedt de mogelijkheid om kinderen in contact te brengen met de natuur, waardoor ze meer respect krijgen voor de 

natuur en er zorgzamer mee omgaan.  
 
 
 
 
 
 

Wij wensen u een fijne decembermaand, alvast hele fijne kerstdagen en een 
gelukkig, maar bovenal gezond 2022! 


