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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de 

komende week. Voor een ieder alvast een goed 

weekend gewenst! In deze nieuwsbrief krijgt u 

best veel informatie, ik hoop dat u daarvoor 

voldoende tijd kunt vrijmaken. 

 

Agenda 

 

Dinsdag 20 november: 

- De contactavonden waarin u kunt 

spreken met de leerkracht. De 

uitnodigingen daarvoor zijn apart 

verzonden. 

Woensdag 21 november: 

- Sinterklaas viering in De Arend. 

 

Mededelingen 

 

Parkeren bij school 

Nu we op een andere locatie zitten, moeten we 

met z’n allen ook nog wennen aan het parkeren. 

Op de oude locatie was dat een probleem: soms 

moest je de auto wel heel ver weg zetten. 

Aan de Oosterlaan is meer gelegenheid tot 

parkeren, maar soms is het nodig om toch wat 

verder weg te staan. Eigenlijk gaat dat bij 

ouderavonden etc. best goed. 

Het probleem is vooral aanwezig bij het halen en 

brengen van de kinderen. Er zijn ouders die 

kiezen voor een plek in de groenstrook, wat 

nadrukkelijk GEEN parkeerplaats is, of er wordt 

gebruik gemaakt van de oprit van 

buurtbewoners. Dit is voor de buurtbewoners 

lastig, vooral als ze zelf op dat tijdstip willen 

vertrekken. 

Het kan niet zo zijn dat onze buurtbewoners last 

hebben van dit gedrag. Vandaar dit berichtje 

met het vriendelijke verzoek om ’s morgens of 

’s middags even na te denken waar u de auto 

neerzet. Namens de buurt alvast hartelijk dank! 

 
Durf te delen 
 
Binnen samenwerkende gemeenten wordt de 

komende weken stilgestaan bij de gezamenlijke 

zorg die we hebben voor kinderen. Hieronder 

volgt de toelichting van wethouder Gert van den 

Berg (Nunspeet): 

Wie vaak met kinderen te maken heeft, weet het 

als geen ander: ze groeien als kool. Je bent nog 

niet gewend aan de ene fase of de volgende 

dient zich alweer aan. En dat gaat natuurlijk 

lang niet altijd zonder slag of stoot. Elk kind 

heeft wel eens íets waarvan je je afvraagt: stelt 

dit kind zich nou aan? Of onderschat ik de 

situatie juist? Die onzekerheid hoort er af en toe 

bij. Daarom is het goed, voor ouders én 

anderen die met kinderen te maken hebben, om 

zorgen te delen, ze te bespreken. Want delen 

lucht op. Wie zorgen deelt, heeft minder het 

gevoel er alleen voor te staan. Bovendien kom 

je tot nieuwe inzichten of zelfs oplossingen. En 

dan hoeven je zorgen in de meeste gevallen 

niet een écht probleem te worden. 



Maar... het delen van zorgen is niet altijd 

makkelijk. Voor niemand. En dus moeten we 

elkaar helpen om zorgen bespreekbaar te maken. 

Dat is goed voor de kinderen, het is goed voor 

ouders en voor alle andere betrokkenen. Daarom 

zijn de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, 

Nunspeet, Oldebroek en Putten de campagne 

’Wij durven te delen’ begonnen. De campagne 

start op 14 juni en is gericht op iedereen die met 

kinderen te maken heeft: ouders, onderwijzers en 

leraren maar ook bijvoorbeeld mensen die op 

verenigingen of kerkgenootschappen met 

kinderen te maken hebben. Doel is om te zorgen 

dat mensen makkelijker en meer durven te delen.  

Wat je nog meer kunt verwachten, staat op 

www.wijdurventedelen.nl/toolkit. Deze is vanaf  

26 mei online.  

Mocht je vragen hebben, tips, suggesties, laat 

dan vooral van je horen; alleen met de 

betrokkenheid en inzet van mensen als jij kan de 

campagne een succes worden! 

Met vriendelijke groet, Gert van den Berg 

Wethouder Sociaal Domein  

 

Privacy en AVG. 

In mei 2018 is de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens (Wbp) veranderd in de AVG. 

De regels zijn strenger geworden om de privacy 

van leerlingen nog beter te waarborgen.  

Deze informatie ontvangt u omdat wij u willen 

laten weten hoe wij omgaan met de persoonlijke 

gegevens, zowel aan onze medewerkers als 

aan ouders. 

 

Op De Arend gaan wij zorgvuldig om met de 

privacy van onze leerlingen en hun ouders. Dit 

is vastgelegd in het privacyreglement van 

stichting EduCare. Hierin staat beschreven hoe 

we op school omgaan met leerlinggegevens, en 

wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. 

Voor onze medewerkers hebben we een 

gedragscode ontwikkeld voor de omgang met 

leerlinggegevens en ook technisch en formeel 

zijn maatregelen genomen ten aanzien van 

digitale beveiliging, accountbeleid, 

bewerkersovereenkomsten en extra aandacht 

voor geheimhoudingsplicht en discretie. 

  

Om welke gegevens gaat het?  

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen 

we persoonsgegevens. De meeste gegevens 

ontvangen we van de ouders, maar soms ook 

van verschillende organisaties waarbij de 

leerling betrokken is.  

In school maken we alleen gebruik van 

persoonsgegevens als dat nodig is voor het 

leren en het begeleiden van onze leerlingen 

Gegevens over de leerlingen in school, zoals 

bijvoorbeeld cijfers en vorderingen, worden  

geregistreerd. Daarnaast worden bijzondere 

persoonsgegevens geregistreerd, maar alleen 

als dat nodig voor de juiste, veilige begeleiding 

van een leerling (denk aan medische gegevens 

zoals medicatie). 

 

Waar staan de persoonsgegevens en wie 

hebben er toegang?  

De leerlinggegevens, vorderingen en afspraken 

van / over de leerlingen worden vastgelegd in 

ons leerlingvolg- / administratiesysteem. Deze 

programma’s zijn beveiligd en alleen 



toegankelijk voor medewerkers die bij de leerling 

betrokken zijn.  

Daarbij hebben we ook nog een papieren 

leerlingdossier. De dossierkasten zitten op slot en 

dossiers mogen ook alleen ingezien worden door 

mensen die betrokken zijn bij de leerling 

Eventuele individuele handelprotocollen (wat te 

doen bij...) bewaren we in de klas (we moeten het 

voor het grijpen hebben in geval van nood) Deze 

protocollen nemen we ook mee als we een 

buitenschoolse activiteit doen.  

 

Digitaal leermateriaal  

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale 

leermaterialen. Stichting EduCare heeft met deze 

leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over 

de gegevens die ze van ons krijgen. Om 

leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal 

leermateriaal van de school, maken we op de 

Arend onder andere gebruik van Basispoort. 

Deze software maakt het geven van onderwijs op 

maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. 

Via Basispoort worden geen leer- of 

toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld. 

Basispoort geeft op haar eigen website informatie 

(http://info.basispoort.nl/ privacy). Als leerlingen 

inloggen op online leerprogramma’s gebeurt dit 

middels een geanonimiseerde alias waardoor het 

wel voor de leerkracht duidelijk is om welke 

leerling het gaat, maar voor anderen niet.  

  

 Internet en sociale media  

We hanteren een Richtlijn Digitale media waarin 

beschreven wordt wat leerlingen en personeel 

wel of niet kunnen doen online. We besteden in 

onze lesprogramma`s aandacht aan bv wat je wel 

en niet deelt op sociale media / online, om ook de 

leerlingen er bewust van te maken dat je 

zorgvuldig om moet gaan met je gegevens.  

 

 

 

Rechten van ouders en toestemming  

Ouders hebben het recht om de gegevens van 

en over hun kind in te zien. Als de gegevens niet 

kloppen, moet de informatie gecorrigeerd 

worden. Als er gegevens zijn opgeslagen die 

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/pupil of met de IB’er. We zullen u ook 

op andere momenten opnieuw om goedkeuring 

vragen informatie te delen, bijvoorbeeld als uw 

kind specialistische begeleiding nodig heeft die 

we als school niet zelf in huis hebben of als uw 

dochter / zoon van school gaat, 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 schoolgids, vragen wij aan 

het begin van het schooljaar uw toestemming. 

Ouders mogen altijd besluiten om die 

toestemming niet te geven (graag wel aan ons 

laten weten!), of om eerder gegeven 

toestemming in te trekken. Ook kan het zijn dat 

we u nog specifiek toestemming vragen voor 

het gebruik van beeldmateriaal voor een ander 

doel (bv een voorlichtingsfilm over de school) 

Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij 

natuurlijk zorgvuldig met de beelden omgaan en 

wegen wij per keer af of het verstandig is een 

foto/filmpje te plaatsen. 

 

http://info.basispoort.nl/


 

  

Bewaartermijnen  

Het leerlingdossier wordt tot vijf jaar nadat de 

leerling de school heeft verlaten bewaard. Het 

psychologisch rapport wordt maximaal twee jaar 

in het leerlingdossier bewaard. Na het verstrijken 

van deze termijnen worden de gegevens 

vernietigd.  

 

 

 


