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Di 8 sep: 9u Spreekuur OKA
Di 8 sep: Dinsdagmiddagclub
Do 10 sep: DKJL gr 6-7-8
Ma 14 sep: Vakantieschool Taal
Di 15 sep: Spreekuur OKA
Di 15 sep: Dinsdagmiddagclub
Do 17 sep: DKJL gr 6-7-8
Do 17 sep: Oudermiddag gr 5-67-8
Vr 18 sep: Leerlingenraad
Vr 18 sep: Sportinterviews Jump
In
Vr 18 sep: Volgende Nieuwsbrief
uit

Leerlingenraad
Vandaag is de nieuwe Leerlingenraad voor
schooljaar 20-21 van start gegaan. De raad
wordt gevormd door 2 vertegenwoordigers
per klas uit de groepen 4-5-6-7 en 8. Dit zijn
de nieuwe raadsleden:
Groep 4:
Lana en D’Chaylee
Groep 5:
Rihanna en Badr
Groep 6:
Chirine en Hajar
Groep 7:
Eshal en Maryam
Groep 8:
Israe en Sekou
Israe is verkozen tot voorzitter en Sekou tot
secretaris. De Leerlingenraad komt eens per
2 weken op vrijdagmorgen om 8.45u bij
elkaar.

Oudermiddagen
Dinsdag 17 september a.s. staat de eerste
oudermiddag van dit schooljaar gepland
voor de groepen 5-6-7-8. Omdat we nog
geen ouders in groepen mogen toelaten
in het schoolgebouw, kan die niet
doorgaan zoals gebruikelijk. Daarom
beraden de leerkrachten zich op
alternatieve manieren om de informatie
toch bij u te krijgen. Als daar meer
duidelijkheid over is wordt u
geïnformeerd door de eigen
groepsleerkracht van uw kind.

Sportinterviews Jump In
Vrijdag 18 september a.s. worden op
school de jaarlijkse sportinterviews met
alle leerlingen in de groepen 3 t/m 8
afgenomen. Hieronder vindt u hier meer
informatie over:
Bewegen is belangrijk
Onze school vindt het belangrijk dat
kinderen voldoende bewegen en daarom
stimuleren we leerlingen om deel te nemen
aan sport- en beweegactiviteiten. Ook op
grond van de wet hebben wij een taak om
sporten en bewegen te stimuleren. We
werken samen met de gemeente
Amsterdam om het sportaanbod tijdens en
na schooltijd te organiseren. Om dit goed in
te richten is het nodig om de
beweegontwikkeling van de leerlingen in
kaart te brengen.
Wat is het leerlingvolgsysteem?
Het leerlingvolgsysteem is een digitaal
registratiesysteem waarin de gymleerkracht
de beweegontwikkeling van kinderen uit
groep 3 tot en met 8 noteert. Met deze
gegevens kan de gymleerkracht zien hoe
een kind zich ontwikkelt en kan de
gymdocent een passend sportaanbod
bieden.

Welke gegevens staan er in het
leerlingvolgsysteem?
Ieder jaar doet de gymdocent een
sportinterview en beweegtesten met de
kinderen uit groep 3 tot met 8 om de
beweegontwikkeling te kunnen volgen. De
resultaten worden in een digitaal
leerlingvolgsysteem vastgelegd. Er wordt
bijvoorbeeld gevraagd:
▪ Of uw kind aan zwemlessen heeft
deelgenomen en het hoogst
behaalde zwemdiploma
▪ Of uw kind lid is van een
sportvereniging
▪ Of uw kind meedoet aan naschoolse
sport en welke sport hij/zij graag zou
willen doen
Voldoet het leerlingvolgsysteem aan de AVG
(algemene verordening
gegevensbescherming)?
Ja. De gegevens worden opgeslagen in een
systeem dat voldoet aan de
beveiligingsrichtlijnen die de AVG stelt.
Alleen de gymdocent kan op kindniveau de
gegevens bekijken. U kunt de gegevens te
allen tijde inzien als u dat wilt. Ook kunt u
de gegevens laten corrigeren of
verwijderen. U kunt dit soort verzoeken
doen aan de (gym)leerkracht van uw kind.
Deze gegevens worden maximaal 5 jaar
nadat de leerling van school af is in het
leerlingvolgsysteem bewaard.
Gegevens van uw kind niet in het
leerlingvolgsysteem?
Neem contact op met de (gym)leerkracht
van uw kind als u niet wilt dat de gegevens
worden opgeslagen in het
leerlingvolgsysteem. Als u geen bezwaren
heeft, hoeft u dus niet te reageren. Als u op
een later moment toch bezwaren heeft dat
de gegevens van uw kind worden
opgenomen in het leerlingvolgsysteem, dan
kunt u dit doorgeven aan de
(gym)leerkracht van uw kind.

Een fijn weekend en tot volgende week!
Team de Kaap

