
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief mei 2018 
 

IBP (informatiebeveiliging en privacy) en toestemming gebruik beeldmateriaal 

Met ingang van 25 mei 2018 treedt de wet Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) in werking en vervalt de huidige Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp). In alle Europese lidstaten geldt dan dezelfde 

privacywetgeving. Informatiebeveiliging en privacy (IBP) zijn 2 belangrijke thema's in 

het onderwijs die een school moet regelen. Onderdeel van privacy is de beveiliging van 

persoonsgegevens. Beide begrippen staan naast elkaar en zijn van elkaar afhankelijk. 

 

Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens 

die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van 

persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en 

voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement, dat is in te zien bij 

de directie, kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie 

van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de 

inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel 

van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. 

Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste 

begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).  

De leerlinggegevens en vorderingen van de leerlingen worden opgeslagen in ons 

(digitale) administratiesysteem Parnassys. Dit programma is beveiligd en toegang tot 

die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.  

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermaterialen. Hiervoor is een 

beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen 

identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken 

gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de 

leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik 

van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de 

gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die 

zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke 

gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u 

contact opnemen met de leerkracht van uw kind, of met de schooldirecteur. 

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar 

vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die 

informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om 

informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie 

nodig heeft. 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website 

van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij vooraf uw toestemming. Ouders mogen 

altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in 

te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de 

foto’s en opnames omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is om het 

beeldmateriaal te plaatsen.  

 

 



 

De privacy-bepalingen die van kracht zijn op onze school zijn vastgelegd in het 

modelprivacyreglement van SKOLO  en het beleidsplan IBP. Tevens kunt u hier het 

protocol informatiebeveiligingsincidenten en datalekken vinden. U kunt deze 

beleidsplannen vinden op de website van onze stichting: www.skolo.nl 

 

In de week van 14 mei geven we alle leerlingen een ‘toestemmingsformulier gebruik 

beeldmateriaal’ mee. We willen u vragen om dit formulier liefst binnen een week weer 

ingevuld mee te geven aan uw zoon of dochter. 

 

 

Mogelijke staking op woensdag 30 mei  

Wellicht heeft u via de media gehoord dat de acties in het primair onderwijs nu regionaal 

worden voortgezet. De leraren in de provincies Overijssel en Gelderland zijn door de 

vakbonden opgeroepen om op woensdag 30 mei a.s. het werk neer te leggen. De 

vakbonden organiseren deze staking in overleg met de partijen van het PO-front. 

Als bijlage sturen we een brief mee met informatie over deze mogelijke staking. 

 

 

Avondvierdaagse 2018 

Dit jaar wordt de 52e avondvierdaagse gelopen van dinsdag 12 juni t/m zaterdag 16 

juni. Wij lopen op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag.  

Een verandering met voorgaande jaren is dat we met de leerlingen van de groepen 6, 7 

en 8 nu ook de 10 kilometer willen lopen. Dit willen we doen omdat we denken dat het 

uitdagender en leuker is voor de leerlingen van deze groepen om een grotere afstand te 

lopen; 

 

 de leerlingen van groep 1 t/m 5 lopen 5 kilometer (zaterdag 7,5 kilometer), 

 de leerlingen van groep 6 hebben de keuze om 5 of 10 kilometer te lopen, 

 de leerlingen van groep 7 en 8 lopen de 10 kilometer (zaterdag 15 kilometer). 

 

Doordat we in 2 groepen gaan lopen hebben we wel meer begeleiders nodig (denk aan 

de begeleiding bij het lopen en bij de ranjapost).  

 

Groep 1 t/m 5 en (6): 

Deze leerlingen kunnen alleen meelopen onder begeleiding van een volwassene (zoals 

voorgaande jaren), 

 

Groep (6) 7 en 8: 

Bij de leerlingen die 10 kilometer lopen, vragen van elke leerling die meeloopt opgave 

van een volwassene die minimaal 1 avond mee loopt of post staat. Mocht er niet genoeg 

ondersteuning van ouders zijn, dan zal de 10 km helaas niet doorgaan. Het is dan niet 

mogelijk voor de leerlingen van groep 7/8 om met de 5 km mee te lopen. Natuurlijk 

mogen ze wel op eigen initiatief de 10 km lopen, maar niet via school. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Ouderraad:  ormartinus@skolo.nl. 

 

 

Schoolvoetbal 

Op woensdag 25 april werden de voetbalkampioenschappen van de gemeente Losser 

gespeeld. Het meisjesteam heeft de derde plaats behaald, het jongensteam wist net niet 

de kruisfinales te bereiken. Zij wonnen wel de fairplay-prijs. Alle deelnemers hebben 

met veel plezier de wedstrijden gespeeld.  

 

 

 

 

http://www.skolo.nl/


 

Theoretisch en praktisch verkeersexamen  

Alle 29 leerlingen van groep 7 zijn geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen. 

Gefeliciteerd! Het praktisch verkeersexamen zal plaatsvinden op woensdag 16 mei 2017.  

 

 

Aanmelding nieuwe leerlingen 

Voor de invulling van de formatie voor het schooljaar 2018-2019 is het voor ons van 

groot belang te weten hoeveel kinderen het komende schooljaar zullen starten of 

instromen in groep 1. We willen u dan ook vragen om kinderen die 4 jaar worden tussen 

1 oktober 2018 en 1 oktober 2019 vóór eind mei aan te melden. Mocht u ouders kennen 

die kinderen in die leeftijd hebben en die zich op onze school willen aanmelden, wilt u 

hen dan vriendelijk vragen om een afspraak met ons te maken? 

 

 

Viering Eerste H. Communie  

De viering van de Eerste Heilige Communie is op zondag 3 juni om 9.30 uur in de Maria 

Geboortekerk. 

 

 

Culturele voorstellingen en projecten 

 

Groep 8: Bankbattle 

Op woensdag 16 mei doen de leerlingen van groep 8 mee aan de Bankbattle. Dit is een 

wedstrijd tussen verschillende scholen die wordt georganiseerd door de Rabobank. De 

kinderen moeten tijdens de wedstrijd zo snel mogelijk een code zien te vinden door 

middel van het beantwoorden van vragen. 

 

Groep 8: Sirkelslag 

Op donderdag 17 mei spelen de leerlingen van groep 8 mee met het competitiespel JP 

Sirkelslag, dat wordt georganiseerd door het jongerenpastoraat Losser.  

 

Groep 6: Arboretum 

Op woensdag 23 mei gaan de leerlingen van groep 8 naar het Arboretum voor het 

waterdiertjesproject. 

 

Groep 3: bezoek De Bleek  

De leerlingen van groep 3 brengen op woensdag 30 mei een bezoek aan cultureel 

erfgoed De Bleek. Dit bezoek hoort bij het project  “Hai’t a heurt?”. 

 

 

Overige data en kalender mei en juni 

 

Vrijdag 27 april t/m 11 mei 

Meivakantie, alle leerlingen vrij 

 

Woensdag 16 mei 

Bankbattle voor groep 8 

Oud Papier 

 

Donderdag 17 mei 

JP Sirkelslag voor groep 8 

 

Maandag 21 mei  

2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij 

 

 



 

Maandag 28 mei 

Vergadering MR om 19.00 uur 

 

Dinsdag 29 mei 

Vergadering GMR om 20.00 uur 

 

 

Zondag 3 juni 

Viering Eerste H. Communie voor groep 4 om 9.30 uur in de H. Maria Geboortekerk 

 

Maandag 11 juni 

Alle leerlingen van groep 1 t/m 4 hebben ’s middags vrij (studiemiddag leerkrachten 

groep 1 t/m 4) 

 

Dinsdag 12 juni t/m zaterdag 16 juni 

Avondvierdaagse (formulieren zullen tijdig aan de kinderen worden meegegeven) 

 

Dinsdag 12 juni 

Groep 8 naar de Lego-studio’s  

 

Woensdag 13 juni 

Oud Papier 

 

Woensdag 20 juni 

Sportdag voor alle leerlingen bij de multifunctionele accommodatie van stichting MAN bij 

de voetbalvelden van KVV Losser en AJC (terrein van Iphitos) 

 

Vrijdag 29 juni 

Sportdag voor de leerlingen van groep 8 bij de multifunctionele accommodatie van 

stichting MAN bij de voetbalvelden van KVV Losser en AJC (terrein van Iphitos) 

(aan deze sportdag doen alle leerlingen mee van de basisscholen in de gemeente 

Losser) 

 

 

 


