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Belangrijke data:
26 juni

juffen-/meesterdag groep 5 en 6

27 juni

MR-vergadering (19.30 uur)

28 juni

Musical gr. 3 t/m 7 (12.30 – 14.00 uur)
Mocht de Musical iets uit lopen, kan het zijn dat de kinderen iets
later op school terug zijn.

28 juni

Musical ouders groep 8 (19.00 uur)

28 juni

Laatste Nieuwsbrief

29 juni

juffendag groep 3 en 4

29 juni

Afsluiting ukelele lessen groepen 7 (Art4U 08.45 uur)

29 juni

Laatste rapport

3 juli

juf- en meesterdag groep 7c

Algemene informatie:

Formatie 2018-2019
In navolging op de vorige nieuwsbrief treft u via deze ‘extra nieuwsbrief’ de
informatie aan over schooljaar 2018-2019.
Vanwege de veranderde en aangescherpte privacywetgeving, worden er geen
groepslijsten meer verstrekt.
Voor de meeste groepen geldt dat zij in dezelfde samenstelling doorgaan
naar het volgende leerjaar.
Daar waar nieuwe groepen gevormd zijn ( groepen 1 t/m 4),
zijn vandaag aan de leerlingen de groepslijsten meegegeven waarop alleen
de voornamen van de leerlingen vermeld staan.
Dit is conform de AVG (zie bericht hieronder).
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Personeel
In aanvulling op de berichtgeving van het vertrek van collega’s, delen we u
mede dat ook Paulien van Barschot onze school gaat verlaten. Afgelopen
dinsdag heeft zij ons laten weten dat zij met ingang van het nieuwe
schooljaar een andere betrekking aanvaard heeft op VSO-school De Korenaer
te Eindhoven.
Vanwege haar vertrek staat in het groepsplaatje in de bijgevoegde informatie
een ‘vacature’ die nog ingevuld moet worden.
Trudy Hoogwegt en Annemieke van den Heuvel

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Met ingang van 25 mei 2018 is de wet AVG in werking getreden. Dat
betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele
Europese Unie en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet meer
geldig is.
Uiteraard moeten Nederlandse scholen voldoen aan de nieuwe regels. Wij zijn
als school verplicht om beter te onderbouwen waarom we persoonsgegevens
van leerlingen (en ouders) verzamelen en verwerken en hoe lang wij die
gegevens bewaren.
De gegevens over uw kind, welke in de meeste gevallen rechtstreeks van u
als ouder zijn ontvangen, worden enkel verwerkt, omdat dit wettelijk
verplicht is. Persoonsgegevens die hier niet aan voldoen worden uitsluitend
met uw toestemming verwerkt. Hierbij valt te denken aan toestemming voor
het gebruik van beeldmateriaal, medische gegevens, etc.
De persoonsgegevens van uw kind worden zoveel mogelijk gecodeerd
bewaard en alleen die medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook
voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast worden de
gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaard.
Binnen stichting Veldvest is een werkgroep opgericht, die de verwerking van
alle persoonsgegevens, zoals wij die op dit moment op de scholen
gebruiken, in kaart brengt en indien nodig adviseert in aanpassingen in de
verwerking van de persoonsgegevens.
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Aan alle Opdrèvers,
Een

kort

dankwoordje

aan

iedereen

die

zich

verbonden voelt aan onze school aan het pastoor
Jansenplein. Misschien kennen we elkaar nog niet
persoonlijk, maar we zullen elkaar vast en zeker
begroet hebben op het schoolplein, op één van de
schooltoernooien,

tijdens

sportdagen,

goede

doelenacties, vieringen, openingen van thema’s of
gewoon ergens op de gang.
Op deze plek ben ik met vallen en opstaan gegroeid tot de leerkracht die ik
nu ben. Als startende leerkracht, 17 jaar geleden, ben ik begonnen in groep
5 en sindsdien is mijn missie altijd geweest om met elkaar een duurzame
ontwikkeling aan te gaan. Van enkele gezinnen heb ik aan meerdere kinderen
les mogen geven. En iedere keer weer bouwden we samen aan een
vertrouwensband waarin het kind centraal stond. De betrokkenheid en inzet
van iedereen heeft mij altijd gemotiveerd en enthousiast gehouden om op
meerdere vlakken, dan alleen het cognitieve, het maximale uit de kinderen te
halen.
In deze periode heb ik me volledig ingezet om alle kinderen te zien en te
werken vanuit hun onvermogen en hun talenten met als uitgangspunt dat elk
kind het goed wilt doen. Kinderen uitdagen initiatief te nemen, nieuwsgierig
te maken, betrekken bij hun eigen leerproces, verantwoordelijkheid te geven,
zelfstandig te maken binnen een veilige en prettige klassensfeer zijn voor mij
pijlers die het onderwijzen betekenisvol maken. De interactie met kinderen,
ouders en collega’s en het luisteren naar hun (vertrouwelijke) verhalen heb ik
als zeer prettig ervaren en gebruikt om de samenwerking goed te laten
verlopen.
Zo eindig ik mijn actieve schoolloopbaan als Opdrèver in groep 5. De cirkel is
rond zou je zeggen, maar mijn reis zet ik voort in groep 6 van Basisschool
De Troubadour in Eindhoven. Met nieuwe kinderen, ouders en collega’s ga ik
samenwerken aan ontwikkeling in de breedste zin van het woord.
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Een Opdrèver ben je niet voor even. Een Opdrèver ben je voor altijd.
Bedankt voor al het vertrouwen, het respectvolle contact en de fijne
samenwerking,
Vriendelijke groeten,
Danny Blankers

Bijlagen: Formatie 2018-2019
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