Overveen, 13 februari ’22
Lieve ouders,
Morgen zijn alle klassen weer op school en hebben
de kinderen bijna allemaal weer les van hun eigen
leerkracht. Helaas is Bloem ziek geworden maar het
geluk is dat Suzanne haar kan vervangen. Dit
betekent dat Iwona morgen in haar eentje klas 1
onder haar hoede neemt.
En morgen ben ik er zelf niet.
Ten slotte ben ook ik nu ziek geworden. Twee van
mijn kinderen hebben covid en ik denk dat dit virus
mij op de valreep nu toch te pakken heeft.
Een test bij de GGD zal dit straks waarschijnlijk
bevestigen.
Mijn bericht is kort, ik ga snel onder de wol!
Veel gezondheid voor iedereen!
Esther

Agenda
18 feb ’22: Carnavalsfeest
19 feb t/m 27 feb ’22: Voorjaarsvakantie

Praktische zaken
Absenties: stuur iedere dag van afwezigheid
’s ochtends voor 8.30 uur een bericht naar
absenties@vrijeschoolamsterdamwest.nl vermeld
de naam van uw kind, de klas en de reden van
afmelding.
Contact:
Directie: directie@vsaw.nl
Concierge: concierge@vsaw.nl
Medewerker: voorletter.achternaam@vsaw.nl
Administratie: administratie@ggsroeske.nl

Nationaal cohortonderzoek
Onderstaand bericht stuurde ik vorig schooljaar ook en geldt voor ouders van de klassen 1 t/m 4.
Het gaat om het delen van onderzoeksgegevens ten behoeve van kwaliteit van ons onderwijs op het gebied van
taal en rekenen.
Wanneer je het niet wenselijk vindt dat wij als school deze gegevens delen met het CBS, laat het mij deze week
weten via mail. Hierin graag naam en klas van je kind of kinderen. Ik draag er, in dat geval, zorg voor dat
gegevens niet gedeeld worden met het CBS.
De scholen binnen de Stichting Geert Groote Scholen zullen meedoen met het nationaal cohortonderzoek.
Dat betekent dat wij de resultaten van de taal- en rekentoetsen zullen sturen aan het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van de
leerlingen.
Voor de koppeling bij het CBS is het nodig dat er ook identificerende gegevens van uw kind worden
meegeleverd. Het gaat hier om het burgerservicenummer, onderwijsnummer, geslacht, geboortedatum,
volledige naam, postcode en huisnummer. Het CBS gebruikt deze identificerende gegevens alleen voor de
koppeling aan onderwijsdata van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Na koppeling worden deze identificerende gegevens vernietigd. Het CBS zorgt ervoor dat
deze onderwijsdata in een veilige omgeving worden opgeslagen. Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen
nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Onderzoekers zien dus nooit om wie het gaat.
Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Wij ontvangen twee keer per
jaar een rapport over de ontwikkeling van onze eigen leerlingen. Wij kunnen in deze
rapporten ook nooit leerlingen herkennen. Ook in openbare publicaties 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.
Bezwaar tegen het delen van de gegevens van uw kind?
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen zonder dat de school hiervoor expliciet uw
toestemming moet vragen. Dat geldt ook voor de hierboven genoemde identificerende persoonsgegevens. Dat
komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld
gegevens over de fysieke en mentale gezondheid van leerlingen wel bijzonder zijn). Doordat scholen volgens de
onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren, mogen scholen de daarvoor verzamelde
niet-bijzondere persoonsgegevens delen met het CBS voor wetenschappelijk onderzoek en statistische
doeleinden. Mocht u toch bezwaar 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.
Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moet u wél actief
toestemming geven. Dit is vooralsnog niet aan de orde. Mocht er in de toekomst wel bijzondere
persoonsgegevens worden verzameld voor het NCO, dan wordt u hier apart van op de hoogte gebracht.

Te laat komen
De conciërge merkt dat er dagelijks best veel kinderen te laat de school binnen druppelen.
Dit is vervelend voor de start van de dag in de klas en tegelijk ook lastig met een buitendeur die voortdurend
bewaakt dient te worden. Om 8.30 uur doet de conciërge de buitendeur dicht en maakt ze een rondje door de
school, ze blaast de kaarsen uit, helpt met akkefietjes op de gangen en eventueel bij een kleuter die nog moet
wennen. Ze kan op dat moment niet ook de buitendeur bewaken en telkens openen en sluiten voor ‘te-laatkomers’.
We bedachten nu het volgende:
Alle kinderen komen gewoon op tijd op school!
Wanneer het onverhoopt een enkele keer niet lukt dan wacht je bij de deur tot de conciërge haar ronde
gedaan heeft en rond 8.40/8.45 uur de deur nogmaals opent.
Dan kunnen alle ‘te-laat-komers’ in één keer naar binnen.
Hoe fijn zou het zijn wanneer het lukt om gewoon allemaal samen de schooldag te starten om 8.30 uur!
In november schreef ik over ‘te laat komen’ en leerplicht.
In de herhaling:
We merken dat het er steeds meer insluipt: Het te laat op school komen van leerlingen.
Dit is op de eerste plaats heel erg vervelend voor het kind. Hij of zij moet een klas binnentreden waarvan de
kinderen en leerkracht elkaar al verwelkomd hebben en een start van de dag gemaakt hebben. Daarnaast is het
erg storend voor de klas en de leerkracht.
Behalve dat het stoort en vervelend is, mist het kind een stukje onderwijs. Dit is natuurlijk niet wenselijk. De
Leerplichtambtenaar ziet erop toe dat kinderen voldoende uren op school zijn en deelnemen aan de
onderwijsactiviteiten die daar worden ontplooid. Op het moment dat een kind vaak te laat op school komt,
mist het kind structureel een stukje onderwijs.
Omdat we het wenselijk vinden dat de klas in gezamenlijkheid de dag kan starten en alle kinderen voldoende
onderwijs genieten gaan we iets duidelijker inzetten op ‘met elkaar op tijd beginnen’.
Dit betekent:
• Dat we schoolbreed registreren wanneer een leerling te laat binnenkomt.
• Wanneer een kind te laat komt dan wordt hij of zij opgevangen door de conciërge. De conciërge zorgt
ervoor dat de aankomst in de klas zo weinig mogelijk verstorend werkt.
• Dat bij 3 of meer te laat registraties per maand de conciërge en/ of leerkracht mij hiervan op de hoogte
stelt. Ik zal dan contact met de ouders opnemen. Graag onderzoeken we dan samen hoe we in het
vervolg dit structureel te laatkomen kunnen voorkomen. Eveneens ben ik, indien het te laatkomen
structureel wordt - > 3 keer per maand-, verplicht dit door te geven aan Leerplicht. Natuurlijk breng ik
de betreffende ouders hiervan op de hoogte.

Natuurlijk is te laat komen vanwege een doktersbezoek of iets dergelijks van een andere categorie. Graag in dat
geval een mailtje naar absenties@vrijeschoolamsterdamwest.nl

Carnaval
Ik wens jullie vanuit deze plek vast veel voorpret en straks een mooi feest toe! Alaaf!!
Van de administratie
Voor het aanmelden van een broertje of zusje is het van belang dat het aanmeldformulier (welke u heeft
ontvangen vanuit de Gemeente Amsterdam)
op tijd wordt ingeleverd bij de Leerlingenadministratie.
Voor kinderen die geboren zijn tussen 1 september t/m 31 december 2018 is de Stedelijke lotingsronde op 10
maart a.s. Het aanmeldformulier dient uiterlijk op 3 maart a.s. geretourneerd te worden aan de
Leerlingenadministratie. Dit kan per e-mail (in gescand in een PDF document) naar administratie@ggsroeske.nl
of afgeven (behalve op woensdag) bij de Leerlingenadministratie (lokaal naast kleuterklas Annelinde).
Voor vragen: Leerlingenadministratie, tel 020-6750419 (ma.di,do,vr tussen 09:00 en 16:00 uur)

