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Juf Wille heeft een zoon!!
Op dinsdag 10 januari, is één dag na de uitgerekende datum, Tim Peeters geboren. Tim heeft een
goede start gemaakt en zijn ouders, Wille en Harrie en zijn grote zus Yente zijn dolgelukkig!! We
feliciteren hen van harte met deze prachtige aanwinst!!
Voor onze groepen 5 en 7 betekent dit dat Wille, als alles voorspoedig blijft verlopen, haar taken per
25 maart hervat. Wille neemt de begeleiding van groep 7 op maandag en van groep 5 op donderdag
en vrijdag weer ter hand.
Open avond
Eerder deze week is de uitnodiging voor de open avond a.s. donderdag al verstuurd.
Deze open avond is bedoeld voor alle belangstellenden. De ervaring heeft geleerd dat kinderen het
erg leuk vinden hun school aan ouders, grootouders, familie, vrienden en kennissen te laten zien.
Deze zijn uiteraard van harte welkom!!
Speciaal zijn ook de ouders uitgenodigd die een kind willen aanmelden. Op de uitnodiging die de
gemeente heeft doen uitgaan, is aangegeven dat kinderen, geboren voor 1 oktober 2011, kunnen
worden aangemeld. Voor ons als school is het prettig als kinderen worden aangemeld zodra het
duidelijk is dat ze naar BBS. Antonius komen. Dus ook jongere kinderen kunnen al worden
aangemeld.
Het vernieuwde aanmeldformulier voldoet volledig aan de nieuwe eisen van het Passend
Onderwijs, ligt op school klaar maar staat ook op de website (www.antonius-heusden.nl) onder
‘formulieren’. Wat essentieel is dat het formulier onder alle omstandigheden wordt ondertekend
door beide ouders. Ook het BSN nummer is verplicht
Graag begroeten we u donderdag 29 januari a.s. tussen 19.00 en 20.30 uur.
De deuren van kinderopvangorganisatie Korein en Peuterspeelzaal Pinkeltje zijn geopend van 18.3019.30 uur.
Op woensdag 28 januari is een kijkochtend ingepland. Die is speciaal bedoeld voor ouders/
verzorgers die overwegen een kind aan te melden. Zij zijn van harte uitgenodigd te komen kijken als
de school in bedrijf is. Van 09.00 tot 12.00 uur staat voor hen de koffie, thee en ranja klaar.
Vakantie 2015-2016
Ook voor het komend schooljaar zijn we alweer vroeg in de weer met de schoolvakanties. Het
voorgenomen besluit daaromtrent is op 12 januari jl. door de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad besproken en goedgekeurd. Zodra hieraan de studiedagen e.d. zijn
toegevoegd en is besproken in de MedezeggenschapsRaad wordt het toegespitste vakantierooster
voor BBS. Antonius bekend gemaakt gemaakt.
Wat al vast staat:
Begin schooljaar 2015- 2016:
31-08-2015
Herfstvakantie:
26-10-2015 t/m 30-10-2015
Kerstvakantie:
21-12-2015 t/m 01-01-2016
Carnavalsvakantie:
08-02-2016 t/m 12-02-2016
Paas-maandag:
28-03-2016
Meivakantie:
25-04-2016 t/m 06-05-2016
Pinkster- maandag:
16-05-2016
Zomervakantie:
25-07-2016 t/m 02-09-2016
Koningsdag, hemelvaart en Bevrijdingsdag vallen in de meivakantie.

Verplichte eindtoets
In de pers heeft ieder al veel kunnen lezen over het verplicht stellen van een eindtoets vanaf dit
schooljaar. Vele Nederlandse basisscholen, waaronder onze school, hanteerden al een eindtoets. Het
verschil dat ontstaat t.o.v. de vorige situatie is 2-ledig:
1. Elke basisschool kan kiezen welke toets haar het meest aanspreekt
2. De datum is verschoven van februari naar april
Ad. 1. Op landelijk niveau is vastgesteld welke 3 toetsen gevalideerd zijn om af te nemen. Op
Prodas- niveau is afgesproken dat in elk geval dit schooljaar de CITO- eindtoets door alle
scholen gehanteerd wordt.
Ad. 2. De eindtoets is dit schooljaar voor de leerlingen van groep 8 gepland op 21, 22 en 23 april.
Het leerlingvolgsysteem/ rapport/ gesprekken
Behalve de leerlingen van groep 8 worden alle leerlingen 2 keer per jaar getoetst. Dit gebeurt
methode- onafhankelijk middels de Cito- toetsen van het leerlingvolgsysteem. Aangezien het
schooljaar 2015- 2016 ongeveer voor de helft is verstreken, worden in deze periode de
Middentoetsen afgenomen. Op het einde van het schooljaar (juni) worden de Eindtoetsen
afgenomen.
Voor groep 7 wordt nog extra de entreetoets afgenomen in april.
Samen met de methodetoetsen zijn deze toetsuitslagen de onderleggers voor de rapportages.
De rapporten voor de groepen 3 t/m 8 beginnen langzamerhand vorm te krijgen. U kunt ze in week 7
tegemoet zien. Dan zijn ook de gesprekken gepland. De uitnodiging volgt begin volgende week.
De adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8 worden over week 6 en 7 gespreid. Deze nemen
nl. wat meer tijd in beslag.
Groep 1 en 2 maandag 9 februari vrij
Het grote carnavalsfeest is weer in aantocht. We vieren nl. carnaval in ons confettipaleis op vrijdag
13 februari. Daar horen de leerlingen van de groepen 1 en 2 uiteraard bij. Daarom hebben deze
groepen die week op maandag de 9e vrij en worden ze vrijdag de 13e op school verwacht om het
carnavalsfeest te vieren o.l.v. onze schoolprins. Wie dat wordt, dat weten we vrijdag 6 februari.
Privacy
Als ouder of verzorger moet u ervan uit kunnen gaan dat de school van uw kind verantwoord
omspringt met zijn of haar privégegevens en dat de privacy van uw zoon of dochter bij de school in
goede handen is. Ook wij vinden die privacy van grote waarde en we doen er dan ook zoveel mogelijk
aan om die te beschermen.
Het goed regelen van die bescherming wordt steeds belangrijker. In de huidige digitale samenleving
maakt ook onze school steeds meer gebruik van digitale leermiddelen. Dat doen we om uw kind zo
goed mogelijk op zijn of haar toekomst voor te bereiden. Bovendien groeien hiermee de
mogelijkheden om hem of haar op maat les te geven.
In de media hebben de laatste weken diverse berichten gestaan over de veiligheid van de leerling
gegevens die bij het gebruik van bijvoorbeeld digitale lesboeken en app’s betrokken zijn. Hoewel er
op onze school op dit moment geen problemen zijn, willen wij u met deze brief graag informeren om
welke gegevens het precies gaat, wat er met deze gegevens gebeurt en hoe wij de privacy van uw
kind bewaken.
Uitgeverijen van digitale lesboeken en app’s hebben hun digitale lesmateriaal achter slot en grendel
staan. Om oefeningen te kunnen maken op de computer en ook om de leraar inzicht te geven in hoe
leerlingen hun opdrachten maken en wat hun vorderingen zijn, wordt van ieder kind digitaal
informatie verwerkt. Het gaat daarbij om voor- en achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum,
geslacht en de klas van het kind. Maar ook om enkele gegevens over onze school zelf. Hierbij zijn
uitgeverijen betrokken en ook Basispoort, een soort digitale toegangspoort tot al het lesmateriaal dat
wij op school gebruiken. Scholen hebben volledige zeggenschap over die persoonsgegevens en dat
moet ook zo blijven. Een uitgeverij en Basispoort mogen er natuurlijk niet mee ‘aan de haal gaan’.
We hebben geen aanwijzingen dat dit nu wel gebeurt.

De afgelopen tijd bleek wel dat er een kwetsbaarheid in het systeem van Basispoort heeft gezeten
waardoor kwaadwillenden in theorie op bepaalde scholen toegang tot enkele leerlinggegevens
zouden kunnen hebben. Dat geldt alleen voor scholen die met een verouderd systeem werken
(Windows XP). Voor PRODAS scholen geldt dat niet. Dat neemt niet weg dat we alles in het werk
stellen om het risico op dergelijke situaties en misbruik van gegevens zo klein mogelijk te houden,
zodat we de privacy van uw kind ook in de toekomst kunnen waarborgen.
De PO-Raad, de vereniging van de scholen in het primair onderwijs, overlegt op dit moment over
plannen om de gegevens voortaan zo te verwerken dat ze nog moeilijker tot individuele kinderen te
herleiden zijn. Daarnaast worden er met de uitgevers en andere dienstverleners centrale afspraken,
gedragsregels en overeenkomsten gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens. Dat moet
zorgen voor meer inzicht in en controle over de informatie.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Gebruik buitenspeelterrein
Heel fijn dat er ook buiten schooltijd gebruik gemaakt kan worden van het buitenterrein!! We zien
daarbij in toenemende mate dat roekeloosheid steeds meer de kop op steekt. Tijdens schooltijd
wordt toezicht gehouden om de fysieke veiligheid te waarborgen. Daarvoor zijn afspraken gemaakt.
Deze week wordt in de groepen besproken waarom die afspraken ook buiten schooltijd belangrijk
zijn. We willen nl. graag een veilige speelomgeving waarin ieder zijn/haar verantwoordelijkheid
neemt zodat er nog lang en door velen gebruik gemaakt kan worden van dit prachtige buitenterrein.
Het zou fijn zijn als u dat thuis ook een met uw kind(eren) bespreekt!!

