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Beste ouders/verzorgers,
Vandaag ontvangt u de 8e nieuwsbrief van dit schooljaar.
Ook in deze versie staat weer volop belangrijk nieuws. Onder andere nieuws over de
formatie en belangrijk nieuws over de AVG wetgeving. Kortom genoeg redenen om de
nieuwsbrief goed door te lezen. Ik wens u dan ook veel leesplezier.
AVG wetgeving
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat 25 mei een belangrijke dag is betreffende de
privacy. Dat is namelijk het moment waarop de nieuwe wet ‘Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)’ ingaat. De AVG is een privacywet die geldt in de hele Europese
Unie. Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op
dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.
Stg. Scala verzamelt persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers. Dat doen we voor
onze eigen administratie maar ook voor externe partijen die iets met deze
persoonsgegevens moeten doen. Bijvoorbeeld voor de administratie van gebruikers in een
educatief softwarepakket. Om te voldoen aan de wet maken we afspraken met deze partijen
over de manier waarop ze met de persoonsgegevens omgaan en leggen we deze afspraken
vast in een overeenkomst. Vanaf 25 mei is Scala ook verplicht om een functionaris voor de
gegevensbescherming aan te stellen. Deze functionaris hebben we inmiddels ingehuurd. Zij
houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens.
Bij Scala willen we graag zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen. We
willen de privacy van alle betrokkenen garanderen en mogelijke beveiligings- en privacyincidenten voorkomen. We willen volledig voldoen aan de nieuwe privacywetgeving en
hebben daarvoor een plan van aanpak opgesteld. Januari 2019 hebben we naar verwachting
alle stappen doorlopen. Tegelijk zijn we nu bezig met het opstellen van een gedragscode en
hebben we de eerste stappen gezet in het vergroten van de bewustwording bij
medewerkers ten aanzien van informatiebeveiliging en privacy.
Door de groei in bewustwording bij medewerkers ontstaan er interessante discussies
waaruit maar weer blijkt dat het toepassen van de AVG binnen een school soms behoorlijk
complex kan zijn. Zo werd bijvoorbeeld de vraag gesteld hoe er omgegaan moet worden met
de foto’s en films van groep 8 tijdens eindkamp en/of musical. Ouders/verzorgers geven aan
het begin van het schooljaar aan of er foto’s en/of films gepubliceerd mogen worden op
bijvoorbeeld de website. De foto’s van het kamp en/of eindmusical worden vaak op DVD of
stick beschikbaar gesteld voor de ouders van de deelnemende leerlingen. Mag dat nog wel
als er kinderen op staan van ouders die aan het begin van het schooljaar geen toestemming
hebben gegeven voor het publiceren van foto’s en film? Wordt er in deze situatie uitgegaan
van publicatie?
We hebben de vraag meteen voorgelegd aan onze functionaris gegevensbescherming en zijn
tot de volgende conclusie gekomen:
• Volgens de AVG zou aan het begin van het schooljaar aan de groep
ouders/verzorgers van groep 8 toestemming gevraagd moeten worden of hun kind
gefotografeerd of gefilmd mag worden tijdens de musical en/of het kamp. Ook moet
aan de ouders/verzorgers gevraagd worden of de opnames verspreid mogen worden
middels DVD/stick. Dat kan dit schooljaar helaas niet meer.

•

•
•

Een DVD/stick vol herinneringen aan groep 8 wordt gewaardeerd door leerlingen,
ouders/verzorgers en leerkrachten. Daarom kiest Scala er toch voor om, net als
voorgaande jaren, deze stick/DVD te maken. Het belang van een mooie herinnering is
groot. Scala ziet, gezien de ervaringen uit het verleden, geen reden om te stellen dat
dit de privacy van de leerlingen schaadt.
Scala wil voldoen aan de wet. Ouders/verzorgers die geen toestemming geven
kunnen zich melden bij de desbetreffende directeur van de school van uw kind.
Vanaf volgende schooljaar wordt er expliciet, vooraf om toestemming gevraagd.

Zoals u kunt lezen zijn we bij Scala druk bezig met gegevensbescherming. We vinden het
belangrijk dat de persoonlijke gegevens van u, uw kinderen en onze partners met zorg
worden verwerkt. Met passie voor ons vak willen wij deskundigheid inzetten om de vereiste
mate van informatieveiligheid te bieden.
Formatie 2018-2019
We hebben ons plaatje voor komend schooljaar zo goed als rond. We starten het jaar met 9
groepen, 3 kleutergroepen en de groepen 3 t/m 8. Er zijn dus vanaf groep 3 geen
combigroepen meer komend jaar. De bezetting is al volgt:
groep 1/2a: juf Marjo en juf Nancy
groep 1/2b: juf Anneke
groep 1/2c: juf Ilse en juf Marielle
groep 3: juf Annemieke en juf Armanda
groep 4: juf Heleen
groep 5: juf Sarah en juf Mascha
groep 6; juf Sylvia en juf Femke
groep 7: juf Marie-José en juf Sarah
groep 8: juf Annette en juf Nicole
In het overzicht mist u enkele bekende namen en ziet u een paar nieuwe namen.
Juf Carla en juf Ingrid werken komend schooljaar niet op jongLeren. Juf Carla werkte voor
het verlof van juf Femke, die weer gaat beginnen. Juf Ingrid gaat elders binnen Scala aan de
slag. Uiteraard nemen we tegen die tijd op een mooie manier afscheid van elkaar.
Verder ziet u de naam van juf Sarah. Sarah werkt sinds dit jaar bij Scala. Afgelopen jaar op de
Duinsprong en komend jaar komt ze onze gelederen versterken. Juf Marielle werkte jaren
geleden al bij jongLeren toen we net begonnen waren. Naar een rondzwerftocht binnen
Scala is ze weer terug bij ons. We wensen beiden enorm veel succes op jongLeren.
Zoals het er nu naar uitziet kunnen we in januari of februari een instroomgroep kleuters
starten, zodat de grootte van de huidige groepen beheersbaar blijft
Heel dringend op zoek naar hulpouders
Beste ouders,
Ons hoofdluizenteam en de verkeerscommissie zijn dringend op zoek naar nieuwe ouders
komend schooljaar:
luizenteam: per groep 1 ouder, dan ben je zo klaar. Na elke vakantie op dinsdag een uurtje
verkeerscommissie: ong. 5x per jaar bij elkaar komen een uurtje
U kunt mij mailen om u op te geven of voor meer info

Nieuws uit de MR
Op 9 mei is de MR weer bij elkaar geweest. Hierbij waren de kinderen van de kinderraad ook
uitgenodigd. De kinderraad is een klankbord voor de kinderen van school en vergaderen ook
met enige regelmaat met meneer Kees .
Met de kinderraad is gesproken over een aantal zaken zoals bijv. het continurooster, het
Engels, de kanjertraining, het gebruik van de computers etc. De inbreng was groot en er was
duidelijk nagedacht over de onderwerpen die besproken zijn.
De agenda van de MR bestond uit: het 4-jarigenbeleid, de formatie voor het komend
schooljaar en ook is er aandacht geweest voor de nieuwe wetgeving op privacy (AVG).
Verder kwam aan bod de werkdruk en hoe dit aangepast/aangepakt zou kunnen gaan
worden. Hiervoor moet een plan geschreven worden die volledig onderbouwd en
verantwoord zal moeten zijn.
De oudste kleuters hebben meegedaan aan de kleurlessen gericht op de fijne motoriek.
Daarnaast gaan de kleuters ook deelnemen aan een pilot mbt motorisch onderwijs;
motorlab.
Vanuit het greenteam wordt er een meerjarenplan gemaakt mbt het onderdeel
buitenlessen, de school/leefomgeving. De Greenteam-ouders zijn erg betrokken en hebben
voor elke groep een tuinstukje opgezet. Elke groep krijgt/heeft hierin zijn aandeel.
De komende vergadering is gepland op 20 juni 2018
Eindejaars picknick en plantjesmarkt
Op vrijdag 29 juni vindt de schoolpicknick en plantjesmarkt plaats. Binnenkort ontvangt u
een uitnodiging via digiduif hiervoor. U kunt samen met uw kind(eren), opa's, oma's
etc. voor een 'zacht prijsje" genieten van een heerlijke picknick met zoveel mogelijk
ingrediënten uit eigen tuin. Ook kunt u dan plantjes kopen op de plantjesmarkt.
De opbrengt komt geheel ten goede aan het green-team, hiermee kunnen zij weer wat
mooie projecten realiseren.
Na school op het schoolplein
Na school komen er geregeld kinderen van jongLeren spelen op onze speelplaats. Heel
gezellig en ze zijn van harte welkom. Wij willen u er op attenderen dat de
verantwoordelijkheid bij de ouders ligt. Zo klimmen er kinderen soms stiekem op het dak om
een bal te pakken, ook ontstaan er weleens akkefietjes tijdens het spel. Gelukkig is het tot
nu toe altijd goed afgelopen omdat er een leerkracht in heeft gegrepen. Echter mogen we
niet van leerkrachten verwachten om deze taak na school op zich te nemen.
Kinderen mogen niet naar binnen om te drinken, dat mogen ze thuis doen, evenals
bijvoorbeeld het plakken van een pleister.
Speelt uw kind op het plein? Neem geregeld even een kijkje of alles nog goed gaat want er is
geen toezicht van de leerkrachten na school.

Groep 8 nieuws
Op woensdagochtend 27 juni speelt groep 8 de schoolmusical voor de opa's en oma's. Ook
de ouders van de oudervereniging, MR en het green-team zijn bij deze van harte
uitgenodigd.
Leuk om te weten dat de uitslag van de IEP-toets van groep 8 flink boven het landelijk
gemiddelde ligt. Een mooie prestatie van deze groep!
Tekenwedstrijd Sjors Sportief voor groep 3 t/m 7
In het nieuwe schooljaar verzorgt de gemeente met ondersteuning van het Sport &
Beweegteam samen met externe aanbieders van sportieve en creatieve activiteiten in onze
gemeente een soort sportkompas 2.0 genaamd Sjors sportief/creatief. Elk kind ontvangt in
september een eigen boekje om naar hartenlust in te bladeren en kennis te gaan maken met
de activiteiten die hij of zij leuk vindt.
De voorkant (kaft) van het boekje krijgt altijd een mooie sporttekening gemaakt door een
kind uit de doelgroep. Het betreft een boven schoolse tekenwedstrijd. Voor onze school zijn
we op zoek naar 1 leuke sport- of creatieve tekening van een leerling van onze school. Alle
kinderen die een tekening hiervoor willen maken, mogen deze inleveren bij juf Armanda
voor vrijdag 22 juni.
Op school wordt dan de meest geschikte inzending bepaald. Deze wordt ingestuurd naar de
gemeente en die kiest uiteindelijk de mooiste tekening voor op het boekje Sjors
sportief/creatief Heusden.
De maker van de winnende tekening en klasgenoten mogen een middag GRATIS zwemmen
in zwembad Die Heygrave, te Vlijmen.
Hieronder een aantal voorbeelden. Succes!

Komende activiteiten
vrijdag 1 juni: oudermusical in de Ster!
4 t/m 8 juni: kampweek!
6 juni: atletiekdag groep 4
11 juni: studiedag team, leerlingen vrij
13 juni: straatspeeldag

21 juni: schoolreis groep 1 t/m 6
27 juni: groep 8 musical voor opa’s oma’s, OV, MR en greenteam
28 juni: 2e rapport mee
28 juni: afscheidsavond groep 8
29 juni: picknick en plantjesmarkt
5 juli: wenmiddag in de nieuwe klas
6 juli: ’s middags vakantie
Motorlab
In samenwerking met beweegspecialist Hans Stroes*
willen we op school ervaring op doen met een ‘Motorlab’.
De kinderen gaan 2 keer per week in het speellokaal in 15
tot 20 minuten langs 7 stations. De thema's van de
stations zijn o.a. balanceren, springen, rollen, kleine
motoriek spelen & contact spelen. Elk station wordt 2
minuten gedaan. De kinderen nemen deel aan het circuit
in hun gewone kleren, waardoor het motorlab weinig tijd
in beslag neemt en het niet ten koste gaat van het werk in
de klas. Het motorlab wordt gedaan op de dagen dat ze
geen gym hebben.
Met behulp van de 4 S-en test (Stilstaan, Springen-Kracht/
hinkelen, Springen-Coördinatie/bv. huppelen en Stuiten)
en het LVS fijne motoriek wordt een startmeting gedaan.
De effecten van het motorlab kunnen zo gedurende
langere periode gevolgd worden.
Een Motorlab ontwikkelt motorische vaardigheden, zowel
de grote als de kleine motoriek. Ideaal als
bewegingstussendoortje. In Amerika is aangetoond dat
een motorlab ook een positief effect heeft op het leren
lezen en het gedrag in de klas.
We hopen dat u net als wij enthousiast bent over dit
project.
Vragen?
Schiet ons aan op school.
Anneke, Marjo, Ilse en Carla
* Meer weten over Hans Stroes? Neem een kijkje op
www.allesinbeweging.net of www.basislessen.nl

Tot zover deze nieuwsbrief!
Met vriendelijke groeten, Kees Willemse, directeur

