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OUDERBIJDRAGE

De oudervereniging heeft al van veel
ouders de vrijwillige ouderbijdrage
mogen ontvangen, waarvoor onze
dank. Via deze weg een herinnering,
mocht u nog niet betaald hebben
dan ontvangen wij de bijdrage van
18 euro graag.

herinnering

Beste  ouder(s) en/o f  verzorger(s),

We  zi jn  na  een  f i jne  her fstvakantie  weer  lekker  op  school .
En  wat  f i jn  dat  de  scholen  open  mogen  b l i jven ,  na  de  perscon ferentie  van
gisterenavond .  We  zien  dat  u  a ls  ouder ,  opa 's  en  oma 's  hun  best  doet  om
de  afstand  te  bewaren ,  laten  we  d i t  samen  b l i jven  doen .
In  deze  nieuwsbrief  staan  weer  a l lerle i  nieuwtjes .

W i j  wensen  u  vee l  leesplezier  en  een  f i jne  week!

Team  't  Bossche  Hart  

'Voorwoord

SLEEPOVER

Wat een feest bij 't Toverbosch!

De kinderen hebben genoten van een geweldige

sleepover. Samen spelletjes gedaan en natuurlijk

op school geslapen, wat bijzonder!

Mocht u nog iets missen, kijk hieronder op de foto.

KIDSPROOF

Aanraken, proeven, ruiken...

Als je leert met je zintuigen blijft dat vaak een stuk
beter hangen, vinden de foodies van KidsProef. De
kinderen van leerjaar 6, 7 en 8 hebben een KidsProef
les gehad. Zij weten nu veel over (biologisch) gezond
eten én over hoe kinderen goed voor de wereld kunnen
zorgen.

Kijk eens op de webite www.kidsproof.nl voor leuke
uitjes en activiteiten, zoals het laarzenpad en QR
speurtochten in de natuur.

Les over gezond eten
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Ik ben Patricia van Hal en ben vanaf 4 november werkzaam in de middenbouw unit bij de Eekhoorns.Ik ben 38
jaar en moeder van 2 dochters van 9 en 11 jaar. In mijn vrije tijd ben ik, behalve moeder, actief voor onze
Scoutingvereniging en zit ik in het bestuur van de Carnavalsstichting. Of hou ik ervan om lange wandelingen te
maken met onze hond mits het weer het toelaat want ik heb een hekel aan regen. Bij regenachtig weer ben ik graag
creatief bezig of kijk ik graag naar een leuke film.Hiervoor heb ik op een school voor Speciaal Basisonderwijs
gewerkt, daar heb ik allerlei verschillende taken gedaan en groepen gezien. Na al die jaren SBO ben ik
nieuwsgierig geworden naar andere scholen en andere vormen van onderwijs en zo ben ik bij ’t Bossche Hart
terechtgekomen. Ik heb enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging en lekker met jullie (kinderen) aan de slag te gaan.

AGENDA

WELKOM JUF PATRICIA

STREETWISE

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!

De juffen hebben het schuurtje met materialen voor het
buitenspelen flink aangepakt.

Kinderen weten nu waar alles moet staan en kunnen
parkeren in de parkeervakken.

Net echt!

- Vrijdag 6 november: week van de mediawijsheid

- Vrijdag 13 november: studiedag (kinderen vrij)

- Zaterdag 14 november: Sinterklaas komt aan

Wat een leuke dag was dat!

Streetwise kwam op visite, we hebben samen veel

geleerd over het verkeer. 

Kinderen weten waar ze op moeten letten bij het

oversteken, hebben geoefend met de fietsvaardigheid

en weten wat de remweg van een auto is.



Informatie voor ouders over
gebruik van persoonsgegevens LVS voor NCO

Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast.
Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en
voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige
van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral
de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door
de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de
ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is
belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken,
maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren.
De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de
Statis tiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de
ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in
een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek
Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het
CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen.
Dit betekent dat
onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare
publi caties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De
verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde
omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het
CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u toch be zwaar
hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit
laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw
kind niet aan het CBS gestuurd worden. 

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens
niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over
gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de
plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens
stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toe stemming geven. Dat is hier niet aan
de orde. Omdat het om toetsgegevens gaat, u moet het alleen laten weten als u
bezwaar heeft.
.
Bezwaar kenbaar maken
Als u bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar
j.sweere@borgesius.net. Als onderwerp van de e-mail
kunt u aangeven ‘bezwaar NCO’. In de e-mail kunt u aangeven voor wie van uw
kinderen u bezwaar maakt door de voor- en achternaam te benoemen.


