Datum: 25-05-2018
Agenda
28 t/m 31 mei 2018
1 juni 2018
6 juni 2018
20 t/m 22 juni 2018
21 juni 2018
26 juni 2018
29 juni 2018

Avondvierdaagse
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Koffiedrinken 8.45 uur
Schoolkamp groep 7/8
Schoolreisje groepen 1 t/m 6 nadere
info volgt…….
Musical en afscheidsavond groep 8
Rapport mee

De invoer van de Europese Wet AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) 25 mei ’18

Het bewaken van de privacy werd in Nederland geregeld via de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP). Vanaf vandaag, 25 mei, geldt een nieuwe Europese wet, de
AVG. Deze wet vervangt de WBP en is een stuk strenger. De AVG geldt voor alle lidstaten
van de EU, voor alle sectoren, dus ook voor het onderwijs. De voorbereiding op de
verplichtingen komend uit de AVG zijn in volle gang. Voor een groot deel gaat het over
technische regelingen, aanpassingen van beleid, aanstellen van functionarissen met
bepaalde taken en het afsluiten van nieuwe verwerkersovereenkomsten. De invloed van
de wet is verregaand en raakt ons allen. U zelf zult ongetwijfeld mailtjes hebben zien
langskomen van bedrijven die u vragen opnieuw in te stemmen dat u op hun maillijst
staat. Dit komt direct vanuit de AVG.

-

De AVG kent een aantal simpele uitgangspunten:
Deel alleen het hoognodige aan persoonsgegevens (need to know);
Deel alleen persoonsgegevens met instellingen waarmee dat mag;
Zorg ervoor dat er met bedrijven en instellingen die persoonsgegevens vanuit PCO
bewerken een verwerkersovereenkomst is (die afspraken zijn gemaakt);
Zorg ervoor dat alleen zij die echt inzicht moeten hebben in persoonsgegevens toegang
krijgen tot deze gegevens en ook alleen tot die gegevens die echt nodig zijn;
Zorg voor een geheimhoudingsovereenkomst met derden die persoonsgegevens vanuit
PCO krijgen (denk aan onderzoekers, externe zorgverleners, maar ook eventueel
stagiaires).

We zijn hier op onze scholen al mee bezig, waarbij we samenwerken met de besturen om
ons heen (want we hebben allen dezelfde opgave) en in nauwe samenwerking met PCPO.
Het gaat daarbij om ICT (verwerking en beveiliging van de informatie) en gedrag (hoe
gaan we met gegevens om?). Afspraken hierover zijn belangrijk, want op scholen werken
we immers met privacygevoelig materiaal. In de huidige digitale wereld is het belangrijk
dat de privacy van elk individu goed wordt bewaakt en dat iedereen zelf kan en mag
beslissingen welke informatie over hem/haar waar terecht komt. Helaas zijn er nogal wat
negatieve voorbeelden van hoe het mis ging. Voorbeeld zijn hacken, DDos-aanvallen en
het kwijtraken van medische en andere persoonlijke gegevens. Het nieuws staat er bol
van (zie bijvoorbeeld het datalekken van Facebook).
Om te beginnen een definitie:
Persoonsgegevens zijn al die gegevens die een op een terug te voeren zijn naar een
natuurlijk persoon.
Dat betekent dus dat een combinatie van voor- en achternaam of een BSN-nummer
bijvoorbeeld al persoonsgegevens zijn. Er zijn ook nog extra gevoelige
persoonsgegevens, zoals medische gegevens, informatie over levensbeschouwelijke
overtuiging of bijvoorbeeld seksuele identiteit.
Als schoolorganisatie hebben we een meervoudige rol bij het bewaken van de privacy.
We moeten de privacy van onszelf en onze collega’s bewaken, maar ook die van onze
leerlingen en hun ouders. Daarnaast hebben we ook een pedagogische rol. Het is onze
opdracht om kinderen ‘mediawijs’ te maken en te wijzen op gevaren bij het
onverantwoord omgaan met sociale media.
De grootste risico’s vormen het omgaan met digitale hulpmiddelen (computers, tablets,
telefoons etc.) bij de verwerking van gegevens (Parnassys, gespreksverslagen,
groeidocumenten, onderzoeksrapporten e.d.) die (bijna) dagelijks door onze handen
gaan, maar zeker ook om het omgaan met internet, e-mail en sociale media.
In het komend jaar zullen wij binnen onze teams aandacht blijven besteden aan het
omgaan met gegevens. Het zal ‘gewoon’ moeten worden om volgens de richtlijnen van
de AVG (het is een wet) te werken. Wij zullen u daarover blijven informeren. Ook zullen
we een contactpersoon aanstellen voor vragen hierover. Ook dit zullen we met u delen
bij aanvang van het nieuwe schooljaar.
Carlo Brouwers
Directeur-bestuurder PCO Etten-Leur

Formatie schooljaar 2018/2019
Aan het einde van het schooljaar wordt er altijd met spanning uitgekeken naar de
indeling van klassen en leerkrachten voor het volgende jaar.
Op dit moment zijn wij druk bezig met de formatie. Dit is ieder jaar iets wat wij
zorgvuldig willen doen. Welke leerkracht voor welke groep komt heeft altijd met vele
factoren te maken. In een extra nieuwsbrief hopen wij u hier binnenkort verder over te
kunnen informeren.

Avond4Daagse

Nog een paar dagen en dan is het zover, de start van de Avond4daagse. De organisatie
vanuit de OR heeft, dankzij verschillende aanmeldingen, voldoende hulp gevonden
(waarvoor dank)voor het bemannen van de kraampjes tijdens de route. Op de 3 en de 5
km zal een kraampje staan op het punt waar de 2 routes elkaar kruisen en ook op de 10
zal er iedere dag een kraampje staan. De kraampjes worden door zowel ouders en
leerkrachten van ’t Kofschip als van De Klankhof bemand, schrik niet als je een onbekend
gezicht ziet 😉
Op woensdag zal de traktatie voor onderweg voor de lopers van de 3 km bij de start
worden uitgedeeld. Juf Susanne zal deze traktatie bij Achilles uitdelen. Helaas is er op
deze dag bij geen enkele route een punt waarop er overlap is.
Ondanks hulp vanuit verschillende ouders en leerkrachten zijn (nu nog) niet voldoende
aanmeldingen om naast de kraampjes ook een afstempel moment bij start te realiseren.
We zijn nog steeds druk bezig dit alsnog voor elkaar te krijgen.
Op het terrein van Achilles is er een start plek voor de lopers van ’t Kofschip en De
Klankhof deze is te herkennen aan onze school banner. Dit is het punt waar iedereen
verzamelt voor zijn of haar start tijd.
Onderweg zijn de kraampjes te herkennen aan de vlag/banner van ’t Kofschip/De
Klankhof.
We hebben geprobeerd de kraampjes zo weg te zetten dat ze ongeveer op de helft van
iedere route staan maar we kunnen niet voorkomen dat het elke dag precies lukt.
Middels de stempelkaart die de kinderen maandag op school krijgen kunnen zij bij de
kraampjes hun kaart laten stempelen. Ook de shirts krijgen de kinderen maandag op
school mee naar huis. Na afloop van de Avond4Daagse kunnen deze weer op school
worden ingeleverd.
Vertrek- en aankomsttijden De Groene Vlinder A4D 2018
Afstand
Dag
Vertrek
3 km
maan- t/m
18:15 uur
woensdag
witte pijlen
donderdag
18:45 uur
5 km
maan- t/m
18:30 uur
woensdag
groene pijlen
donderdag
18:30 uur
10 km
maan- t/m
18:00 uur
woensdag
rode pijlen
donderdag
18:00 uur

aankomst +
19:00 uur
19:30 uur
19:30 uur
19:30 uur
20:00 uur
20:00 uur

Er is gerekend met een gemiddelde wandelsnelheid van 4,6 km/uur.
Rest ons niks anders dan duimen op mooi weer!
We wensen jullie alvast een gezellige Avond4daagse!
Groetjes namens de leerkrachten en leden van de OR.

Programma juni naschoolse activiteiten
Soort activiteit
Leer gitaar spelen
Met IVN de natuur in

groep
4 t/m 8
3 t/m8

dag
4 x zaterdag
3 x zaterdag

Badminton
Waterpolo
Scouting Tarcisius welpen
jongens
Gym en sport en spel met DIO
Longboarden

3 t/m8
3 t/m 6
4 t/m 7

4x op zaterdag
3xop zondag
4 x op maandag

4 t/m 8
4 t/m 8

Boogschieten

4 t/m 8

4 x op vrijdag
2 x op maandag en
1xvrijdag
2 x op maandag en
1xvrijdag
4x op vrijdag
1 x op zondag
Op vrijdag

Tennislessen
3 t/m 6
Ontdek de Paarden stal
1 t/m8
Wijkdisco’s in verschillende
verschillende
wijken
Buurtsport bij Vleer, Gong ,
Verschillende
Hasselbraam en Turfschip
leeftijdsgroepen
Inschrijven kan via : www.bredescholenetten-leur.nl
Op de hoogte blijven via facebook? like

vanaf
2 juni
2, 9, 30
juni
2 juni
3 juni
4 juni
8 juni
11 juni
11 juni
15 juni
24 juni
22, 29 juni

Op verschillende dagen

www.facebook.com/bbredeschoolettenleur

Zomerprogramma naschoolse activiteiten 2018

Er valt voor elke kind wel wat te kiezen, uit allerlei leuke activiteiten waar je kind aan
mee kan doen na schooltijd. Voor elke leeftijd is er wel iets te vinden. Kijk op:
www.bredescholenetten-leur.nl . Inschrijven kan via de website. Volg de laatste
nieuwtjes en aankondiging nieuwe activiteiten op facebook:
https://www.facebook.com/bredeschoolettenleur

Bijlages
•
•
•

Zaterdag 2 juni 2018 Van Goghloop Zundert.
Loop een schone Avond 4 Daagse
Rugbyclub

Denkt u aan:
Betalen ouderbijdrage € 35,00
rekeningnummer: NL68ABNA0526822341
t.n.v. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Etten-Leur
o.v.v. ouderbijdrage 2017-2018 (met daarbij de naam van uw kind).

