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Belangrijke data
27 apr.
4 mei
5 mei
10 mei
13 mei
14 mei
21 mei
22 mei
23 mei
24 mei

Koningsdag: start meivakantie t/m 13 mei
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Moederdag: veel plezier met de cadeautjes!
Luizencontrole: geen gel/moeilijke kapsels
2e Pinksterdag: leerlingen vrij
Feestdag Juf Barbara 25 jaar juf! (info volgt)
Leerlingenraad
Ophalen bag2school
Nieuwsbrief 15

De laatste werkzaamheden worden verricht om vanaf morgen te kunnen genieten van 2 weken
meivakantie. We kijken terug op een leuk groepsoptreden waarmee er weer een periode is afgesloten
van dit schooljaar. Ik wens u een hele fijne meivakantie en voor alle moeders alvast een fijne
moederdag!

Welkom op school!
Maren is in april gestart in groep 1/2. Na de meivakantie start Dannique in
groep 3/4 en komt Zeynep in groep 1/2. We wensen jullie een hele fijne
tijd op de Klaverwoid!

Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG)
Een niet al te bruisend onderwerp, maar wel een onderwerp waar wij mee te maken krijgen. Vanaf
25 mei is deze verordening van kracht en dit zal in onze organisatie leiden tot een aantal
veranderingen waar het gaat om data. Let op, data is niet alleen digitaal, maar ook op papier zoals in
de vorm van adreslijsten, leerling gegevens, etc.
Waar krijgen wij mee te maken?
De AVG kent 5 uitgangspunten.
•
•

•
•

Je mag alleen gegevens verzamelen als er een vastgesteld doel voor is (doelbepaling) en de
gegevens mogen dan ook alleen om het behalen van dat doel gebruikt worden (doelbinding).
Je mag alleen gegevens verzamelen als er een grondslag voor is. Heb je toestemming, is er
een overeenkomst, schrijft de wet het voor, is er een publiekrechtelijke taak (bijvoorbeeld
nodig voor je onderwijs), is er een vitaal belang van de betrokkene of een gerechtvaardigd
belang?
Alleen gegevens die nodig zijn om het doel te behalen mogen worden verzameld.
Je moet vooraf bedenken of je toestemming nodig hebt voor het verwerken en gebruiken
van persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld foto’s van leerlingen plaatsen op website, sociale

•

media, schoolgids, etc). Verder moet de school vooraf altijd transparant zijn (dus informeren)
over welke gegevens met wie worden gedeeld.
De school zorgt ervoor dat bij verwerking van gegevens, die door of namens de school of
schoolbestuur worden uitgevoerd, de juiste persoonsgegevens op het juiste moment op de
juiste plaats beschikbaar zijn. Onjuiste gegevens worden op tijd gerectificeerd of gewist.

Dit alles maakt dat wij vaker dan nu het geval is expliciet toestemming zullen vragen op tal van
handelingen. Kortom, in de kern een goede verordening maar in praktische zin maakt deze het
werken niet eenvoudiger!

Kledingmarkt/bag2school
Iedereen bedankt voor een bijdrage aan de kledingmarkt:
het schenken van kleding, het organiseren van de markt of het kopen van de
kleding!
Zakken voor bag2school kunnen na de meivakantie ook nog ingeleverd worden.
Donderdag 24 mei worden de bag2school zakken opgehaald.

Wat leuk dat er zoveel publiek was bij het groepsoptreden!
En wat hebben de leerlingen De Rattenvanger van Hamelen met
de hele school goed uitgebeeld!

Wist u dat…
• Wij met een goed gevoel terugkijken op de Koningsspelen?
• Wij iedereen willen bedanken die heeft geholpen?
• De Oranjevereniging de prachtige stormbaan had gesponsord?
• Er 4 mei dodenherdenking is bij de begraafplaats van
de Kerk in Twisk?
• Dit vanaf 19.30 uur is met medewerking van de
fanfare?
• Jong en oud dan welkom zijn?

Sloffen/slippers
Nu het weer wat warmer wordt vinden sommige kinderen hun sloffen erg warm. Zij mogen natuurlijk
ook iets van slippers mee nemen naar school om aan te trekken.

Avondvierdaagse 2018
Noteer alvast op de kalender!
Wanneer: ma. 28 mei t/m do. 31 mei
Waar: Wognum (dit i.v.m. het kamp van groep 8 dat precies valt in de week van de Avondvierdaagse
van zowel Medemblik als Wervershoof)
Kosten: 5 Euro p.p.
Nadere informatie en het inschrijfformulier volgen na de meivakantie.

Gezamenlijke MR & GMR-avond.
Stichting Allure waar de Klaverwoid onderdeel van is heeft een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad. Sinds vorig jaar wordt door deze GMR een avond georganiseerd waar alle
medezeggenschapsraden van alle basisscholen kunnen aanschuiven. 17 april was het weer zover en
zijn Annelieke en ik naar Wognum afgereisd om hier aan deel te nemen.
De avond begon met een woordje van Odette Meskers. Zij is de vervangende voorzitter van de
stichting. Zij had een iets andere insteek in het verdelen van het geld onder de basisscholen. Dit werd
nu meer in overleg met de scholen op basis van behoefte geregeld.
Er werd door middel van posters met stellingen de nieuwe privacywet behandeld. Hoe gaan scholen
met namenlijsten, sociale media en andere privacygevoelige informatie om?
Verder werd er nog een lagerhuis-achtige discussie georganiseerd waar in de stakingen door het
onderwijspersoneel werd behandeld. Het leverde een interessante discussie op.
Als afsluiting werd er via Kahoot een online kwis gehouden waarmee de rechten
en plichten van leden van een medezeggenschapsraad getest. Viel nog niet mee!
Al met al een geslaagde avond. Het plan is om volgend jaar met de volledige MR
aan deze avond deel te nemen!

Volgende nieuws: nieuwsbrief 15, 24 mei 2018

