IKC de Appelhof
Postelkamp 2 6652 BE Druten
tel. 0487-513766
www.ikcdeappelhof.nl
info-appelhof@groeisaampo.nl

32
21-5-2021

Appelrups nr. 32 21 mei 2021

Woensdag: cherrytomaat I Donderdag: mango I Vrijdag: appel

Schoolfotograaf
Op maandag 31 mei komt de schoolfotograaf. Vorig jaar is er van alle kinderen een portretfoto
gemaakt en groepsfoto’s. Dit jaar worden er alleen groepsfoto’s gemaakt! Groep 8 is daarin een
uitzondering, van hen wordt ieder jaar een portretfoto gemaakt.
De foto’s zullen buiten gemaakt worden.
Opbrengst kledingactie
Er is 306 kilo kleding opgehaald. De opbrengst hiervan is 91,80 euro. Dit bedrag besteden we aan
onze kinderen van de school.

Bijlagen
Als bijlage 1 van de Appelrups treft u een brief over de ‘bubbels’ in school die veranderen na het
weekend (deze brief is een herhaling).
Als bijlage 2 een brief over de NCO gegevens. Lees deze a.u.b. zorgvuldig
Unit 1

Deze week zijn wij gestart met het thema 'Aan tafel'. De eerste werkjes zijn
alweer gemaakt en de restaurant-hoeken staan alweer klaar. Deze week
hebben wij ook de letter R aangeleerd. Mocht uw kind thuis een voorwerp
kunnen vinden waarin je de klank R hoort, mag dit mee naar school
genomen worden voor op de letterkast.

IB-er Appelhof

Volgend schooljaar zal Nicole Megens niet meer werkzaam zijn op onze school. Trea Derks zal haar
taken over gaan nemen. Om te zorgen voor een goede overdracht, zal Trea de komende tijd ook
bij de gesprekken aanwezig zijn die door Nicole al gepland zijn en worden.

~ Cato van Zwam ~ Sam Brouwers ~ Mairo Abdula ~
~Radhika en Sandjana Bhagai ~ Isa de Groot ~ Mees de Groot ~
~Levi van de Weerd ~ Juf Gerda ~

Bijlage 1
Beste ouders, verzorgers en leerlingen van unit 1, 2 en 3,
Vanaf 9 februari jl. werken we op school in groepsbubbels. Dit i.v.m. de coronamaatregelen.
Dit is voor ons, de leerkrachten, maar vooral voor de kinderen, verre van ideaal.
De kinderen waren gewend om bij een aantal vakken op niveau geïnstrueerd te worden. De
verwerking ging in kleine groepen met specifieke aandacht in verschillende ruimten.
Ook ambulante begeleiding, de prisma groep en de extra ondersteuning vanuit de eerste Lock down,
zijn weggevallen of digitaal opgepakt. Vooral voor de jongere kinderen is dit, digitaal, erg lastig.
Het onderwijs op deze manier begint steeds meer “te knellen”. De zorgen rondom het leerproces en
het welbevinden van de kinderen neemt dan ook toe.
De uitslag van de schoolscan, wat uitgangspunt is voor de besteding van de NPO-subsidie, laat zien
dat er op bepaalde vakgebieden, maar ook voor het welbevinden/ zelfvertrouwen van de kinderen,
een inhaalslag gemaakt moet worden. Daar willen we niet mee wachten tot na de zomervakantie.
Bovenstaande heeft ertoe geleid dat we, met instemming van de MR, hebben besloten de
groepsbubbels los te laten en vanaf dinsdag 25 mei weer te gaan werken in unitbubbels.
De ambulante begeleiders en de extra ondersteuners kunnen ook weer fysiek met de leerlingen aan
de slag.
Het risico dat we lopen is, als een leerling of medewerker positief getest is op corona, niet één groep,
maar de hele unit in quarantaine moet.
Gelukkig zien we dat het aantal besmettingen in Nederland daalt. Bovendien maakt het
schoolpersoneel gebruik van zelftesten wat weer wat risico uitsluit.
Het welbevinden van de kinderen blijft voor ons voorop staan.
Natuurlijk blijven we alle andere corona-gerelateerde maatregelen toepassen zodat we op een
veilige- én verantwoorde manier de laatste periode van dit schooljaar ingaan.
Heeft u vragen over bovenstaand schrijven, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn graag
bereid deze te beantwoorden.

Bijlage 2
Aan de ouders(s)/verzorger(s) van de leerlingen van IKC de Appelhof
Druten, 21 mei ’21
Betreft: Informatie voor ouders over gebruik van persoonsgegevens LVS voor NCO
Beste ouder(s)/verzorger(s),

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 om het onderwijs in heel
Nederland te helpen verbeteren.
Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs
De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze 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 school. 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.
Ieder jaar wordt u door uw school gevraagd naar uw privacyvoorkeuren voor bijvoorbeeld beeldmateriaal op
social media. In deze brief gaat het alleen om het gebruik van de gegevens van uw kind voor wetenschappelijk
onderzoek en statistische doeleinden.
Mocht u daar toch bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit vóór 5 juni 2021 laten weten bij de school. De
school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.

