28 juni 2019
Rekenen
Alweer de één na laatse nieuwsbrief van het
schooljaar. Ongelooflijk hoe snel de tijd gaat. Een
periode van afronden is aangebroken.
We hopen op een paar mooie laatste weken.
In het afgelopen jaar hebben we als vereniging
nagedacht over een nieuwe rekenmethode. En
daaraan gekoppeld de vraag: Op welke manier
willen we in de toekomst het verwerken van
rekenen laten plaatsvinden? Het komend jaar
gaan we vanaf groep 3 t/m 7 werken met de
nieuwe methode van Wereld in Getallen, versie
5 (groep 8 methode is nog niet klaar, die komt in
schooljaar 2020-2021). Daarbij gaan we van
groep 5 t/m 8 digitaal verwerken van de rekenles.
Het uitrekenen van de sommen blijft op papier
plaatsvinden maar daarna worden de
antwoorden ingevoerd in Bingel, het programma
van Wereld in Getallen. Het antwoord bepaalt de
vervolgsom. Moeilijker, makkelijker, anders
geformuleerd of eerst een stukje uitleg. Het
digitaal verwerken biedt een tal van voordelen
voor de kinderen en de leerkracht. Maar ook
valkuilen. Het komend jaar hebben we daarom
meerdere studiemomenten waarin externen ons
bijpraten over de nieuwe rekenmodellen achter
de methode, de kansen en bedreigingen van
digitaal verwerken. Voor komend schooljaar
hebben
we
enkele
latopkarren
met
chromebooks beschikbaar. Deze gaan we voor
rekenen gebruiken. Maar daarnaast zullen ze de
vaste computers boven op de gang vervangen.
Wilt u meer weten over deze ontwikkelingen
kunt u altijd naar mij toekomen voor een extra
toelichting.

Agenda


Maandag 1 juli
- Schoonmaakavond 18.45 -21.00



Dinsdag 2 en donderdag 4 juli
- Wenmoment groep 1 en 2



Woensdag 3 juli
- Gebedskring (08.30-09.30 uur)



Woensdag 10 juli
- Rapport 3 mee



Maandag 15 juli
- 14.00: Musical voor groep 1 t/m 7
- 19.00: Musical voor
belangstellenden



Dinsdag 16 juli
- Afscheidsavond groep 8



Woensdag 17 juli
- Gebedskring (08.30-09.30 uur)



Donderdag 18 juli
- Laatste schooldag
- Jaarafsluiting met alle kinderen
(11.15 in de aula)
- Continurooster 14.00 vakantie!

Psalm van de week
Week 27 138:4 NB
Week 28 9:1 OB
Week 29 134:3 NB

Klaar-over
Week 27 Tobias
Week 28 Mattanja
Week 29 Sebas

Vanuit de GMR
Afgelopen week hebben we als GMR en bestuur
bij elkaar gezeten om allereerst terug te kijken in
het afgelopen schooljaar wat de voortgang is
geweest wat betreft professionalisering van de
vereniging, maar ook vooruit te kijken wat het
nieuwe schoolseizoen ons allemaal weer gaat
brengen. In de vergadering hebben we een heel
aantal documenten goedgekeurd en vast gesteld
voor de komende vijf jaar. Het afgelopen
schooljaar zijn er in onze vereniging grote
stappen gezet rondom de wet persoonsgegevens
om aan alle eisen te voldoen die het ministerie
van ons eist. Verder hebben we gesproken over
digitalisering van de beleidsdocumenten en de
planning van volgend schooljaar omtrent zaken
die de MR, GMR en bestuur aangaan. De
ontwikkelingen rondom de drieslag zitten nog
altijd in een verkennende fase hieruit zal op korte
termijn een adviesrapport voortkomen. Zodra dit
rapport uitkomt zullen we u verder informeren.

Gemakkelijk kinderfeestje
Vanuit de Nieuwe Kerk worden volop activiteiten
opgezet om geld in te zamelen voor een reis dat
vanuit de gemeente wordt georganiseerd naar
Zambia. De organisatie World Servants heeft dit
project opgezet. Enkele oud-leerlingen van de

Paasbergschool verzorgen kinderfeestjes. In de
bijlage een flyer hierover.

Zending
In de vorige nieuwsbrief is per abuis een
verkeerd stukje over het zendingsgeld
gekomen. Hieronder het stukje wat in de vorige
nieuwsbrief had moeten staan:
--Sponsoractie bovenbouw
In de week van 24 t/m 28 juni zal er een
sponsoractie gehouden worden door de
leerlingen uit groep 6 t/m 8. Zij worden
uitgedaagd om een week lang lopend naar
school te gaan en ook weer lopend naar huis.
Dit jaar doen we in schoolverband niet mee met
de Avondvierdaagse en dit lijkt ons een goed en
leuk alternatief!
In augustus 2020 gaat er een groep van 51
personen vanuit de Nieuwe Kerk een project
van World Servants in Zambia uitvoeren. Vanuit
onze school gaan de gezinnen van Daniël,
Thomas en Levi Luchies en van Anoek Budding
mee. (zie ook www.worldservants.nl/ede)
Omdat vier van onze leerlingen aan dit project
gaan deelnemen, willen we als school graag dit
project steunen. Volgend schooljaar hopen we
dit met de hele school te doen, maar omdat
Daniël nu in groep 8 zit, willen we dit schooljaar
een actie mogelijk maken voor een kleiner deel
van de school.
De leerlingen hebben deze week een
sponsorkaart gekregen, schiet ze gerust even
aan als u ook wilt sponsoren!
Wij hopen op een leuke, sportieve sponsoractie
en een mooie opbrengst voor het project in
Zambia!
--Deze actie is vandaag afgelopen en maandag
wordt
het
eindresultaat
tijdens
de
weekopening gepresenteerd. Het was sowieso
een geweldig leuke actie waarbij de kinderen
het zelfs leuk gingen vinden om te lopen naar
school in plaats van fietsen of met de auto te
gaan. Houden zo .

AVG
Het zal u niet zijn ontgaan dat vorig jaar de
Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) in werking is getreden. De AVG stelt eisen
aan de bescherming van uw privacy. In de AVG
staat wat er allemaal wel en niet mag met de
persoonsgegevens en uw kind(eren) en wat uw
rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden.
Achter de schermen zijn wij druk bezig geweest
met de eisen die de AVG aan ons als school stelt
en waaraan wij moeten voldoen. Graag willen we
u daarover informeren door aan te geven wat er
zoal is gedaan om de gegevens van u en uw
kinderen veilig te stellen.
Bescherming van privacy begint met
bewustwording. Als medewerkers zijn wij ons
bewust van de gevoeligheid van de informatie
die door onze handen gaat.
Om uw privacy te waarborgen heeft de
Vereniging Hervormde Scholen Ede richtlijnen en
procedures vastgesteld conform de bepalingen
van de AVG. Hieronder valt onder meer een
privacyverklaring voor onze scholen, een
geheimhoudingsverklaring en een gedragscode
voor medewerkers, een protocol datalekken en
beleid op de rechten die u als ouder op grond van
de AVG hebt. Ook externen die vanwege hun
deskundigheid
inzage
krijgen
in
de
persoonsgegevens van uw kind(eren) tekenen
een geheimhoudingsverklaring. U kunt daarbij
denken aan b.v. een orthopedagoog die met ons
meedenkt over hoe wij uw kind het best kunnen
begeleiden.
Als wij informatie niet meer nodig hebben en wij
deze niet meer hoeven te bewaren dan wordt
deze vernietigd. We hebben op elke school
binnen onze Vereniging een AVG-proof
papierversnipperaar
aangeschaft
om
documenten met gevoelige informatie veilig te
kunnen vernietigen.
Alle persoonsgegevens worden op school
geregistreerd in het leerlingdossier in ParnasSys.
Hierin wordt de informatie bewaard voor de
onderwijskundige en algemene begeleiding van
uw kind(eren). Wij hebben met ParnasSys een
verwerkersovereenkomst afgesloten waarin
ParnasSys garandeert dat de persoonsgegevens
conform AVG worden behandeld. De gegevens

van onze leerlingen zijn niet toegankelijk voor
onbevoegden.
Om met u te communiceren maken wij gebruik
van de Parro-app van ParnasSys. Om de privacy
van u en uw kind(eren) nog beter te kunnen
waarborgen gaan we vanaf komend schooljaar
uw voorkeuren met betrekking tot de privacy
van u en uw kind(eren) vastleggen met behulp
van Parro. Middels deze app kunt u uw
persoonlijke voorkeuren doorgeven en
wijzigen.
Aan het begin van ieder schooljaar zullen wij u
middels Parro toestemming vragen om
beeldmateriaal uit de groep(en) van uw
kind(eren) te mogen delen met andere ouders
(Parro>Instellingen>profiel>mijn kinderen). U
kunt per kind aangeven wat uw voorkeuren zijn.
U kunt uw voorkeuren tijdens het schooljaar
inzien en wijzigen. U dient ieder jaar opnieuw
toestemming te geven. Wij zullen u daaraan
helpen herinneren. Zonder uitdrukkelijke
toestemming zal er geen beeldmateriaal van
uw kind(eren) worden gedeeld.
Meer informatie over de veilige omgang met
persoonsgegevens, welke gegevens worden
verwerkt en wat uw rechten zijn, vindt u in de
privacyverklaring die op school ter inzage ligt en
in de Schoolgids die u op de website van de
school kunt vinden.
Als u vragen heeft over zaken die de AVG en
privacy betreffen, dan kunt u contact opnemen
met onze contactpersoon Informatiebeveiliging
en Privacy, mevrouw H. Kroesbergen-Muilwijk
via
mailadres
privacy@vhsede.nl.
Als
Functionaris voor de Gegevensbescherming
hebben wij aangesteld de heer R. Lubbers. Hij is
werkzaam voor Dignitas, met welk bedrijf wij
samenwerken bij vraagstukken op het gebied
van Informatiebeveiliging en Privacy.
Met vriendelijke groet,
Heleen Kroesbergen-Muilwijk
Contactpersoon
Informatiebeveiliging
Privacy

en

Volop feest
Wat waren de kinderen enthousiast over de
schoolreis. Allemaal blije koppies. Wat heerlijk
om zo een dagje plezier te hebben met je klas op
een heel andere manier. Groep 8 gebruikte deze
dag om verstoppetje en het smokkelspel in de
school te spelen. Na een dag zijn we elke keer wel
weer blij en dankbaar dat alle kinderen veilig op
school zijn aangekomen.
Afgelopen dinsdag hadden alle groepen
waterfeest. Precies op de warmste dag was dat
een plezierig en verfrissend feest.

mogelijkheden van het vormen van Integrale
Kindcentra op onze scholen voor onze
acherban, waarbij huisvesting een belangrijk
gegeven is.

Afsluitend
Juf Carola Zweistra is de laatste twee weken
weer op school gestart met werkzaamheden
buiten de klas. Dit zal ze de komende periode
langzaam opbouwen. Wel is duidelijk dat ze
volgend schooljaar nog niet gelijk voor de klas
kan starten. Gelukkig is juf Ellen van Rijn dan
weer terug uit Thailand en zal samen met
Carola en juf Jorieke Visser de eerste maanden
draaien in groep 5.
De kinderen krijgen op 10 juli hun rapport mee.
Heeft u nog vragen over het rapport kunt u
altijd even contact leggen met de leerkracht.
We wensen u allen een heel goed weekend toe.
Hartelijke groet, team Paasbergschool.

Vanuit het bestuur
Dit schooljaar is er ingezet op het samenvoegen
van de beide Koepelscholen tot een
Koepelschool met twee locaties en een
eenhoofdige leiding. Omdat de directeur van de
Koepelschool
Nieuwe
Maanderbuurtweg
(Jantine Houkes) per 1 januari uit dienst is gegaan
en de directeur van de Koepelschool Oranjelaan
(Albert Strijker) de directeursfunctie niet wilde
invullen (vanwege de gevraagde werktijdfactor
van 0,8 – 1,0), ontstond er een vacature. Deze
vacature hebben we kunnen invullen. Per 1
september 2019 is Alexander Wieringa de full
time directeur van de Koepelschool. Albert
Strijker blijft in dienst en zal hem inwerken.
Albert zal daarnaast een aantal verenigingsbrede
zaken oppakken zoals het onderzoeken naar de

