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Buren, 9 juni 2018 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Oudergesprekken groep 1 t/m 6 in de week van 
25 juni 
In de week van 25 juni zijn de laatste gesprekken 
van dit schooljaar gepland. Deze gesprekken zijn facultatief. Dat betekent dat niet alle 
ouders hiervoor een uitnodiging krijgen. Vindt u een gesprek toch wenselijk, dan kunt u dit bij 
de leerkracht aangeven.  
 
Kind-oudergesprek op maandag 2 juli a.s. 
De kinderen en ouders van groep 7 krijgen een uitnodiging voor het voorlopig-advies 
gesprek op 2 juli a.s. 
 

Talenten 
De laatste weken van het schooljaar werken we binnen onze 
werkwijze The Leader in Me aan talenten. Onze werkwijze 
spreekt kinderen aan op hun talenten en betrokkenheid. In de klas 
gaan we aan de slag met het ontdekken van deze talenten. In de 
bijlage vind u een voorbeeld van zo’n talentenspel en kunt u thuis 
ook aan de slag. 

 
 
Nieuwe schooltijden 2018-2019 
Volgend schooljaar zullen onze schooltijden worden aangepast: 
 

maandag 8.30 uur - 12.00 uur 13.00 uur - 15.00 uur 

dinsdag 8.30 uur - 12.00 uur 13.00 uur - 15.00 uur 

woensdag 8.30 uur - 12.30 uur vrij 

donderdag 8.30 uur - 12.00 uur 13.00 uur – 15.00 uur 

vrijdag 8.30 uur – 12.30 uur vrij 

 

Uit de de ouderonderzoeken is gebleken dat er niet voldoende draagvlak is bij ouders op de 
Beatrixschool voor een continu-rooster. De consequentie hiervan is dat de tussenschoolse 
opvang van goede kwaliteit moet zijn. Hierdoor hebben we de middagpauze een kwartier 
moeten verkorten. De overblijfgroepen zijn erg groot. Binnen een uur kunnen de kinderen 
rustig eten en even ontspannen zonder dat er onrust ontstaat. Keuzes hebben altijd 
consequenties. Wij hopen, met deze uitleg, op uw begrip hiervoor. 

Verjaardagen, afscheid, andere festiviteiten van juffen en meesters                                
Al een aantal jaren spant onze dorpsgenoot Marlein Meulenbeek zich samen met haar zoon 
Jorrit in voor onderwijs aan kansarme kinderen in Lusaka, de hoofdstad van Zambia. 

Bij haar afscheid in december 2015 van BasisBuren heeft ze het Marlein Meulenbeek fonds 
gekregen om dit project verder uit te kunnen breiden. De Beatrixschool juicht dit initiatief van 
harte toe. Onderwijs geeft kinderen waar ook ter wereld een doel en een kans op een betere 
toekomst.  

Vandaar ook dat wij als team u het volgende willen vragen: 



Bij het vieren van verjaardagen van onderwijzend personeel, het verlaten van de basisschool 
of andere festiviteiten verzoeken wij u ons geen cadeaus meer te geven, maar een kleine 
bijdrage in het spaarvarken te doen voor voornoemd fonds.  
Wij komen in het leven immers niets tekort en gunnen kinderen 
in Lusaka een net zo fijne en onbezorgde jeugd als de kinderen 
van onze school.  
 
Ieder schooljaar besteden wij in alle klassen aandacht aan dit 
project, zodat het voor de kinderen gaat “leven”. Ook afgelopen 
schooljaar heeft Jorrit de kinderen bijgepraat en foto’s laten 
zien over de ontwikkelingen rond het schooltje in Zambia. 
 

OBS  “Koningin Beatrix” steunt van ganser harte de 
ST Pemama’s primary and secundary school in Lusaka 

Gun de kinderen van Zambia een toekomst. 
HARTELIJK DANK 

 
De Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) 
BasisBuren heeft bescherming van kinderen en haar werknemers hoog in het vaandel staan, 
uiteraard hoort hier ook de bescherming van persoonsgegevens bij. De daadwerkelijke 
bescherming valt of staat met gedrag, wij gaan hierbij uit van vertrouwen en openheid. Te 
allen tijde doen wij ons uiterste best om iedereen binnen onze organisatie zo goed mogelijk 
te beschermen tegen kwade invloeden. Mocht er iets zijn wat de bescherming van kinderen, 
personeel of ouders raakt en waar u vragen, opmerkingen of klachten over heeft laat het ons 
weten, dan gaan we in gesprek. 
 
Als school krijgen wij te maken met nieuwe Europese wetgeving rond privacy, te weten de 
AVG die per 25 mei 2018 ingaat. AVG staat voor Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Er is een start gemaakt met het voldoen aan deze AVG.  
  
Momenteel zijn we o.a. bezig met de volgende zaken: 

 invullen van het register verwerkingen; 

 bespreken en vragen om instemming aan de GMR en vaststelling door RvT van het 
privacybeleid, privacyreglement en privacyverklaring, 

 de aanstelling van een Functionaris Gegevensverwerking en Manager IBP 
(informatiebeveiliging en privacy, 

 een toestemmingsformulier voor gebruik van beeldmateriaal (foto's en video's), 

 protocol datalekken en protocol gebruik internet en social media. 
 
‘Verwerking’ heeft alles te maken met de persoonsgegevens die wij zelf, maar ook anderen 
zoals softwareleveranciers, verwerken. In het kader daarvan: 
verzamelen en beoordelen we zogeheten verwerkingsovereenkomsten, zoveel mogelijk 
conform privacyconvenant 3.0 (https://www.privacyconvenant.nl). 
Dit traject zal ertoe leiden dat betrokkenen goed geïnformeerd worden over de 
privacybescherming op school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en 
medewerkers en over wat de school doet om privacy-risico’s te beperken.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team  
obs Koningin Beatrix, 
 
Jacqueline de Fouw 
 
 

https://www.privacyconvenant.nl/

