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Beste ouders/verzorgers,





Wist u dat…
 Emma geboren is?
 Emma het kindje is van juf Annemieke
en haar partner Danny?
Emma een heel lief baby’tje is?
wij heel blij zijn voor de Annemieke en
Danny ?
wij ze natuurlijk, ook namens u, van harte
feliciteren?

AVG…
In de Algemene Verordening Persoonsgegevens
(AVG) wordt op Europees niveau geprobeerd
waarborgen te scheppen voor het zorgvuldig
omgaan met persoonsgegevens. Elke organisatie die
dit soort gegevens bewaart krijgt er mee te maken,
wij dus ook. In Nederland houdt de Autoriteit
Persoonsgegevens toezicht op de naleving van de
AVG.

Wat merken wij ervan als onderwijsorganisatie
We moeten niet alleen de wet naleven, maar ook
kunnen aantonen dat wij ons aan de wet houden.
Dit betekent veel vastleggen: protocollen,
overeenkomsten met leveranciers, registers, etc.
Daarnaast moeten de personen waarvan wij de
gegevens verzamelen actief gewezen worden op
hun rechten.
Wat heeft ASKO tot nu toe gedaan
We hebben de AVG ASKO-specifiek gemaakt in
een uitgebreide set documenten. Al dit materiaal is
besproken in de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad en vervolgens vastgesteld
door het College van Bestuur.
Binnen ASKO gaan wij zorgvuldig om met de
privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het
privacyreglement (zie hieronder) van onze stichting.
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we
persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van
persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en
begeleiden van onze leerlingen, en voor de
organisatie die daarvoor nodig is. In het
privacyreglement kunt u precies lezen wat voor
onze scholen de doelen zijn voor de registratie van
persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen
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wij
van ouders (zoals bij de inschrijving op onze
school). Daarnaast registreren leraren en
ondersteunend personeel van onze school gegevens
over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en
vorderingen. Soms worden er bijzondere
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor
de juiste begeleiding van een leerling, zoals
medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons
(digitale) administratiesysteem ParnasSys. De
vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in
ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Deze
programma’s zijn beveiligd en toegang tot die
gegevens is beperkt tot medewerkers van de school
en indien nodig medewerkers van het
bestuursbureau.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal
digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set
met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een
leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij
hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken
gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen.
De leverancier mag de leerlinggegevens alleen
gebruiken als wij daar toestemming voor geven,
zodat misbruik van die informatie door de
leverancier wordt voorkomen.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en
over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet
kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden.
Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer
relevant zijn voor de school, mag u vragen die
specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor
vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u
contact opnemen met de directie.
Op onze scholen hebben we een privacyreglement.
Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan
met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van
ouders en leerlingen. Dit reglement is met
instemming van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad vastgesteld.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van
leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school
of in de nieuwsbrief, vragen wij vooraf uw
toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die
toestemming niet te geven, of om eerder gegeven
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instemming in te trekken. Als u toestemming heeft
gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de
foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het
verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over
het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij
de directie. Vandaag ontvangt u een
toestemmingsformulier, dat wij graag z.s.m. van u
ondertekend retour zien.

neergelegd.

Op onze site treft u hier onderaan de tekst de
protocollen.
Groei van de school…
Volgende week ontvangt u van ons een schrijven
met alle informatie die op dat moment bekend is
over de groei van de school.
Avond4Daagse…

Heeft u ook weer zo genoten van de
AvondVierDaagse. Het gedoe met op tijd zijn, goed
schoeisel, de kinderen al laten eten, wel of geen
regenen, veranderd vertrekpunt, al die auto’s in de
file, zoveel fietsen, rondrennende kinderen, blaren
en die lekker lange wandelingen. Tot volgend jaar!
En dank aan de Ouderraad.
Herdenkingsbijeenkomst collega…
Het is alweer een jaar geleden dat onze collega
Teun plotseling is overleden. Afgelopen woensdag
heeft meester Hans met groep 4 een herdenking
georganiseerd. De kinderen hebben herinneringen
aan Teun opgehaald. Ook hebben ze hun gedachten,
gevoelens en wensen in ballonnetjes en
denkwolkjes geschreven en getekend. Juf Maaike
was ook aanwezig. Daarna zijn de kinderen naar de
boom op het schoolplein gelopen die voor meester
Teun is geplant. Juf Maaike heeft daar een
prentenboek voorgelezen. De kinderen zongen tot
slot onder begeleiding van juf Charlotte het lied ‘I
like the flowers’ en hebben ieder een bloem
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Terugblik studiedag team…
Dinsdag 22 mei hadden de kinderen een extra dag
vrij. Het team kwam bijeen voor een studiedag. In
de ochtend is er een bijzondere lezing gegeven over
genderdysforie. Daarnaast stond het thema meer –
en hoogbegaafdheid op het programma. In de
middag heeft het team gebrainstormd over de
ingrediënten voor het komende vierjarenplan. Wat
willen we door ontwikkelen op school, wat gaan we
doen om ons onderwijs nog beter te laten aansluiten
bij onze doelgroep en wat gaan we borgen. Veel
gedaan weer!
Next Gen Games…
Vanmiddag hebben de groepen 6 en 7 genoten van
een sportieve middag in het Olympisch Stadion. Op
de fiets met juf/meester en enkele ouders op weg.
En ‘in en om’ het stadion sporten. De jongens van
de groepen 6 mochten Voetballen en deden aan
Atletiek. De meisjes deden aan Judo en Straattennis.
De jongens van de groepen 7 deden aan Urban
Hockey en Smashball, de meisjes speelden
Beachvolleybal en 3x3 Basketbal. Een heerlijke
zonnige middag.
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Aanmelding broertjes en zusjes…
Onze administratie is al bezig met de aanmeldingen
voor jongere ‘brusjes’ met het geboortejaar 2015.
Heeft u al een aanmeldingsformulier bij Jacky
gehaald en ingevuld? Dat kan iedere dinsdag t/m
donderdag van 8.30 tot 14.00u.

Wilt u eens komen kijken op
onze BSO? Wij nodigen u graag uit
voor een rondleiding. Bel naar 020
– 661 3035 of stuur een mailtje
naar info@kdvmirakel.nl.

Vakantiebieb app…
E‐ books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden
kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een
geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de
zomer voorkomt een terugval van het AVI‐ niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen
tijdens de zomervakantie en biedt e‐ books
voor het hele gezin. De app is te downloaden in de
App Store en Google Play Store en is een
zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft
hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31
augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf
genieten van meer dan 60 e‐ books. Winactie Om
het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw
kinderen, maken ze kans op een iPad mini door uit
te leggen wat hun favoriete e‐ book uit de
VakantieBieb is en waarom. Informatie over
deelname en spelvoorwaarden vindt u op
www.vakantiebieb.nl.

Belangrijke data…
do 21 jun gr 7 rapport…
ma 25 jun startadviesgesprekken gr
7…
 di 26 jun startadviesgesprekken gr 7…
do 5 jul kleuterfeest voor genodigden…
di 10 juli musical gr 8 voor genodigden…
woe 11 jul musical voor genodigden…
vr 13 jul Eindfeest…
vr 20 jul school tot 12.00uur…









Met vriendelijke groet,
Jeanette Voogt en Reina Atteveld
(directie)

Open dag Muziekschool Amsterdam…
Op zaterdag 16 juni houdt Muziekschool
Amsterdam in de locatie Zuid in de Bachstraat een
Open dag. Voor iedereen die muziek wil leren
maken en nieuwsgierig is wat je allemaal kunt doen
bij Muziekschool Amsterdam. Maak kennis met de
docenten, probeer instrumenten uit en swing mee bij
een van vele optredens! Meer info:

muziekschoolamsterdam.nl
Mirakels sterrenjacht…
Op 8 juni organiseren wij
weer onze Mirakelse
Sterrenjacht. Dit jaar is het
thema: de jaren 80/90.
De kinderen van de BSO
doen mee met allerlei
verschillende acts. De een
doet een goocheltruc en de
ander zingt of danst. Wie zal
er dit jaar de mooie beker
winnen! Ouders zijn van harte uitgenodigd om naar
de optredens van de kinderen te komen kijken en
gezellig bij te kletsen tijdens onze zomerborrel die
aansluitend begint.
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