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In deze nieuwsbrief:
-

Overgang Digiduif naar Social Schools.
Omgang met privacy gegevens
Stakingsdag en studiedagen in september

Beste ouders,

Voor u ligt de nieuwsbrief van de maand augustus. De nieuwsbrief is ook te raadplegen op onze
website.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 7 september 2018.
Kopij aanleveren bij J. Zuydgeest via email bernadettemaria@laurentiusstichting.nl
Datum
Tijd
27 aug
12
25
26
27

sept.
sept.
sept.
sept.

Activiteit, Bijzonderheden,(aanmelden: )
Begin nieuwe schooljaar. De kinderen worden om 8.30u op school
verwacht,
Stakingsdag onderwijs. De school is deze dag gesloten
Startgesprekken met de ouders van de kinderen uit groep 4 t/m 8.
Studiedag team. De Kinderen zijn op deze dag vrij.
Startgesprekken met de ouders van de kinderen uit groep 4 t/m 8.

Terugblik vorige maand
Na een spetterende afscheidsmusical hebben we afscheid genomen van de kinderen van
jaargroep 8. Ook hebben we op gepaste wijze afscheid genomen van juffrouw Gezien. Zij laat
ons vanaf haar vakantieadres weten, dat zij met veel plezier terugkijkt op alles wat er ter
gelegenheid van haar afscheid is gedaan. Dank aan iedereen die daar een bijdrage aan heeft
geleverd. Wij hopen dat u tijd hebt gevonden om de schoolkrant door te lezen.
Juffrouw Linda van groep 8 heeft op 18 augustus haar ja-woord gegeven aan haar Marco en we
wensen hen uiteraard veel geluk!

Vooruitblik komende maand
In de afgelopen weken hebben de leerkrachten de klassen weer ingericht. We hebben er weer
veel zin in om met u te werken aan de ontwikkeling van uw kinderen. Om daar met elkaar
afspraken over te maken zullen er op 25 en 27 september startgesprekken gehouden worden
met de ouders van de kinderen van groep 4 tot en met 8. De ouders van jaargroep 3 zullen
begin november uitgenodigd worden en de ouders van de kleutergroepen, waarvan de kinderen
al langer op school zitten, verspreid over de maanden september-oktober. In de nieuwsbrief van
september leest u meer over de gewijzigde opzet van deze gesprekken en de aanstaande
veranderingen rondom de rapportgesprekken.

Op maandag 27 augustus zal de jaarkalender aan de oudste kinderen van het gezin worden
meegegeven. De nieuwe schoolgids 20180-2020 zal digitaal worden verspreid.
Met vriendelijke groeten,
J. Zuydgeest
directeur

Mededelingen team, medezeggenschapsraad en de ouderraad

Omzetten Digiduif naar Social Schools
Binnenkort komt de nieuwe digiDUIF app er aan! Deze gaat “Social Schools 3.0” heten en bevat
de volgende nieuwe mogelijkheden:
 Berichten in een aantrekkelijk, interactief jasje
 Eenvoudiger reageren op berichten of contact opnemen met school
 Groepspagina’s in de app - alle informatie van de klas van je kind op 1 plek

WAT MOET IK DOEN?
Voorlopig niets!
Zodra onze school de nieuwe app gaat gebruiken ontvangt u een melding in de oude app en/of
op de computer met een link naar de nieuwe (web)app. De verwachting is dat dit op maandag 3
september zal gaan gebeuren. Tot die tijd gebruiken we gewoon nog de digiDUIF app.
Inloggen in de nieuwe app kan met de bestaande account!

Via onderstaande link ziet u teksten en video’s en laten we u zien wat u kunt verwachten en wat
de mogelijkheden zijn. Wij zullen de maand september gebruiken om als team te besluiten
welke mogelijkheden we gaan benutten.
https://www.socialschools.nl/veranderingen-digiduif#veranderingen-ouders

Omgang met privacy gegevens
Bij de aanmelding van uw kind heeft u een formulier ingevuld, waarmee u ons toestemming
hebt gegeven voor de wijze waarop wij omgaan met de persoonlijke gegevens van u en uw
kinderen. Deze persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de uitoefening van ons werk
en zonder toestemming van de ouders zullen deze niet met derden worden gedeeld, tenzij dit
wettelijk verplicht is. Video’ s, foto’s, etc. worden alleen gebruikt met uw toestemming. Jaarlijks
heeft u de gelegenheid om aan te geven of u uw toestemmingsverklaring wilt aanpassen.
Daarom is aan deze nieuwsbrief een formulier toegevoegd dat u ingevuld op school bij de
directie kunt inleveren, als u er gegevens zijn gewijzigd of als u uw toestemming wilt wijzigen.
Voor de volledigheid is de tekst, zoals die in de nieuwe schoolgids is opgesteld, ook in deze
nieuwsbrief opgenomen.

Stakingsdag en studiedag in september
Inmiddels zijn we al weer volop bezig met de planning voor het komend schooljaar. Om u alvast
te informeren over de dagen dat de kinderen in september vrij zijn, besteden we daar in deze
nieuwsbrief nogmaals aandacht aan.
Op woensdag 12 september is er door de onderwijsbonden een stakingsdag voor het primair
onderwijs in Zuid-Holland en Zeeland gepland. Dit betekent dat er op die dag geen les wordt
gegeven en de kinderen vrij zijn.
Op woensdag 26 september is er een studiedag gepland. Deze stond al langere tijd vast en
hoort bij de cyclus rondom ons didactische onderwijsmodel EDI.
We begrijpen dat twee van deze extra vrije dagen voor de kinderen ook voor u een belasting
kunnen zijn, maar we hopen, omdat dit al zo vroeg bekend is, u een goede oplossing kunt
vinden.
Welkom op school
De volgende kinderen zijn bij ons op school gekomen of komen deze
maand op school.
Anna Silai
Femke Schmit
Ayleen Alsemgeest
Desiree van Os

KA
KB
KC
5

John Martens
Nour Hassan
Saba Gadeed
Olivia van Os

KA
KB
KC
7

Natuurlijk ook een hartelijk
Juffrouw Jeanne van Unen
Juffrouw Ingrid Mansen
Meester Jan Wiegman

welkom aan de nieuwe personeelsleden.
Leerkracht groep 4
Leerkrachtondersteuner
Leerkracht groep 6 (Invaller voor juffrouw Petra van den Bosch)

Gevonden voorwerpen
Zo aan het eind van het schooljaar zijn er weer veel gevonden voorwerpen. Ook voorwerpen
waarvan we denken die zou je toch moeten missen! Er blijven al weken diverse fietsen op de
speelplaats achter. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor diefstal of vernielingen.
Als u iets mist, kom dan even langs om te kijken. Tot 1 september zijn gevonden voorwerpen
van het vorig schooljaar nog te bekijken.

Mededelingen vanuit Boost BMS
Het schooljaar loopt ten einde. De laatste factuur voor de tussenschoolse opvang(overblijven)
voor dit schooljaar liep tot en met 12 juli en is in de laatste schoolweek met de kinderen
meegegeven. Deze factuur moest uiterlijk 1 augustus betaald zijn. Hartelijk dank aan de ouders
die inmiddels betaald hebben. Voor de andere ouders geldt: Voorkom onnodige
administratiekosten en betaal per ommegaande.
Het gymrooster voor het schooljaar 2018-2019 ziet er als volgt uit:
Maandag

Dinsdag

Vrijdag

8.45 – 9.30u
9.30 – 10.15u
10.15 – 11.00u
11.00 – 11.45u

Jaargroep 5b
Jaargroep 5a
Jaargroep 6
Jaargroep 7

13.30 – 14.15u
14.15 – 15.00u

Jaargroep 3
Jaargroep 4

8.45 – 9.30u
9.30 - 10.15u
10.15 - 11.00u
11.00 - 11.45u

Jaargroep 5a
Jaargroep 5b
Jaargroep 6
Jaargroep 8

13.30 - 14.15u
14.15 - 15.00u

Jaargroep 4
Jaargroep 3

13.30 - 14.15u
14.15 - 15.00u

Jaargroep 7
Jaargroep 8

Alle gymlessen zijn in de zaal aan de Maria Duystlaan en worden gegeven door een
vakleerkracht. Op maandag en dinsdag door juffrouw Anoeska en op vrijdag door juffrouw
Laura. Laat uw kind geen kostbare voorwerpen mee nemen. Wij kunnen niet aansprakelijk
gesteld worden voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen.
De groepen die aan het begin van de ochtend of aan het begin van de middag gymmen,
vertrekken vanaf school om 8.30u en 13.15u. Dus zorg dat u op tijd bent. De kinderen van
groep 4 kunnen op maandagmiddag vanaf 15.10 bij de gymzaal opgehaald worden. Ditzelfde
geldt voor de kinderen van groep 3 op dinsdagmiddag. Daarna lopen de andere kinderen met de
juffrouw mee terug naar school, waar u uw kind kunt ophalen. Als u uw kind onderweg ophaalt,
wilt u dan de veiligheid in acht nemen en uw kind oppikken aan de kant van de weg waar de rij
loopt. Kinderen zijn impulsief en steken anders zonder na te kijken de rijbaan over.

Kunst- en Cultuuractiviteiten

Mad Science komt weer op school!
Dit schooljaar komt een gekke wetenschapper van Mad Science weer een naschoolse
wetenschapscursus op de Bernadette Mariaschool verzorgen.
Na een knallende aftrap op 30-8-2018 met een spectaculaire nieuwe Science Show, kunnen de
kinderen van groep 3 t/m 8 zich opgeven voor de naschoolse wetenschapscursus die start in het

nieuwe schooljaar. Zij worden vanaf 11-9-2018 iedere dinsdag zes weken lang meegenomen in
de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties! Elke week staat een nieuw
thema centraal en zal de professor de wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen.
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als echte wetenschapper! Van lessen over de
ruimte tot de wereld van moleculen en laboratorium technieken. Er komt van alles aan bod! Na
afloop van de show worden de inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven. Nu al
nieuwsgierig? Kijk dan op nederland.madscience.org
Typecursus op school
In de komende week zult u ook informatie krijgen over een typecursus die we op school willen
organiseren.

Bijlage 1: Bron: schoolgids 2018-2020.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan, een privacywet
die geldt in heel Europa. Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen
van de Europese Unie op dezelfde manier geregeld.
Ook scholen verzamelen persoonsgegevens. Binnen de AVG worden school en bestuur gezien als
‘verwerkersverantwoordelijke’. Dat betekent dat de school bepaalt waarom de school de
persoonsgegevens verzamelt, hoe dat gebeurt en hoe deze worden verwerkt. Schakelt de school
een partij in die namens de school iets met persoonsgegevens doet, dan moeten daarover
afspraken gemaakt worden in een verwerkersovereenkomst, die op bestuursniveau wordt
afgesloten.
Dat geldt b.v. o.a. voor Basispoort (digitale leermiddelengebruik), ESIS
(leerlingadministratiesysteem) en Cito (leerlingvolgsysteem). Een lijst van leveranciers en
bedrijven die persoonsgegevens verwerken en waarmee verwerkersovereenkomsten zijn
afgesloten wordt op bestuursniveau up to date gehouden en is ter inzage bij de directie. Het
model verwerkersovereenkomst, dat in gebruik is maakt deel uit van het Convenant Digitale
Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0 (maart 2018), een initiatief van o.a. de PO- en de VO-Raad.
In schooljaar 2018-2019 wordt overgegaan naar nummervoorziening voor de leerlingen. Daarbij
krijgen de leerlingen een nummer voor het gebruik van digitale leermiddelen, dat niet meer
herleidbaar zal zijn tot de naam van de leerling.
Uiteraard heeft de invoering van de AVG gevolgen voor de wijze waarop de school van u
gegevens omtrent uw zoon/dochter opvraagt en in sommige gevallen incidenteel uw
toestemming nodig heeft.
Wij moeten duidelijk zijn:
 in het doel, waarvoor wij de gegevens opvragen,
 in de grondslag waarop de gegevens worden verwerkt
 in de beperking van de hoeveelheid en het soort gegevens dat wij verwerken
 in de verantwoording naar betrokkenen over het gebruik van hun persoonsgegevens
 in de juistheid en actualiteit van de te verwerken persoonsgegegevens.
Voor u verandert er in die zin meer dat wij u soms meer moeten vragen, b.v. om uw
toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en film). Wij moeten dat jaarlijks doen
en soms incidenteel om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Tevens moeten wij als school en
stichting met iedereen, die uw gegevens verwerkt, ook b.v. met externe partijen (b.v.
uitgeverijen, adviseurs) een verwerkersovereenkomst sluiten, zodat we verzekerd zijn van een
juiste wijze van omgaan met gegevens. Daarnaast zijn er verplichte regels voor het al of niet
bewaren van uw gegevens.
Voor u als ouders/verzorgers betekent dit dat, als het gaat over het gebruik van uw gegevens, u
het recht heeft:
 op inzage in persoonsgegevens die wij van u en uw kind(eren) verwerken
 persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen
 om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

Binnen de stichting wordt gewerkt met een handboek voor alle privacyregels. De komende
maanden zullen aan de hand van dit handboek alle scholen van de juiste informatie worden
voorzien. U wordt regelmatig op de hoogte gehouden. Mocht u vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met de directie van de school of met de functionaris gegevensbescherming
van de Laurentius Stichting via tel. 015-2511440.

Inlichtingen formulier(alleen inleveren als er wijzigingen zijn)
Naam

: ____________________________________________________

Ouder van

: ____________________________________________________

Uit groep

: ____________________________________________________

Allergieën

: Ja/nee

Indien ja, welke

:_____________________________________________________

___________________________________________________________________________
Overige bijzonderheden :_____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren vrijwillig WEL/NIET jaarlijks de in de schoolgids genoemde
ouderbijdragen te betalen. Deze verklaring geldt voor de gehele basisschoolperiode maar kan per
schooljaar op schriftelijk verzoek van de ouder gewijzigd worden. Uitvoering zal plaatsvinden
conform artikel 41 lid 1 WPO.(Wet Primair Onderwijs)
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren WEL/NIET akkoord te gaan met het plaatsen van foto’s,
video’s, namen en artikeltjes van zijn/haar kind op de Website/in de Schoolkrant/Nieuwsbrief. Deze
verklaring geldt voor de gehele basisschoolperiode maar kan per schooljaar op schriftelijk verzoek
van de ouder gewijzigd worden. Aankruisen wat van toepassing is.
Hierbij verklaart ondergetekende, dat foto’s en video’s door de Bernadette-Mariaschool gebruikt
mogen worden*:
 in de schoolgids en schoolbrochure en schoolkalender
 op de website van de school
 in de (digitale) nieuwsbrief /schoolkrant
 op sociale-media accounts van de school (Facebook, Social Schools)
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren WEL/NIET akkoord te gaan met het vermelden van de
namen, adressen en telefoonnummers van de kinderen van de eigen groep op de leerlingenlijsten die
aan het begin van ieder schooljaar aan deze leerlingen mee naar huis worden gegeven.
Deze verklaring geldt voor de gehele basisschoolperiode maar kan per schooljaar op schriftelijk
verzoek van de ouder gewijzigd worden
Handtekening ouders/verzorgers:
(Datum):……………………………………..
(Naam):………………..……………………..
(Handtekening): ……………………………..

Dit formulier graag voor 10 september op school
inleveren. Als dit formulier niet wordt ingeleverd,
gaan wij er van uit dat er geen wijzigingen
hebben plaatsgevonden en dat u akkoord gaat met
de gestelde vragen.

