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VAN HET TEAM 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Ik denk dat u inmiddels al wel doorhebt dat Weilust een school is 

die sterk in ontwikkeling is, graag nieuwe inzichten verwerft en 

probeert het onderwijs in te richten naar de behoeften die onze 

leerlingen hebben en naar de competenties en vaardigheden die 

zij later als volwassene nodig zullen hebben.  

Natuurlijk zijn lezen, schrijven, taal en rekenen heel belangrijke 

onderdelen, die altijd van belang zullen blijven om als volwassene 

goed deel te kunnen nemen aan de maatschappij. 

Maar er zijn ook andere heel belangrijke vaardigheden zoals; 

samenwerken, probleem oplossend denken en handelen, digitale 

geletterdheid (met computers, telefoons, laptops, I-pads e.d. 

kunnen omgaan), creatief denken, kritisch denken, informatie 

verzamelen enz.  

Die vaardigheden zullen onze kinderen later echt hard nodig 

hebben, veel meer nog dan nu.  

Alles is zo complex geworden dat we het wel samen moeten gaan doen. Niets meer is voor de 

hand liggend, zodat we het op moeten kunnen zoeken of er creatief (en natuurlijk kritisch)  over 

na moeten gaan denken. 

Om al die redenen is het onderwijs momenteel zo sterk in beweging. 

Zo zullen we onze leerlingen ook moeten leren met de steeds veranderende wereld om te gaan. 

We moeten ze democratische processen uitleggen, leren ontdekken dat de hele wereld binnen 

handbereik is door de media en infrastructuur van het vervoer. We moeten ze leren om daar met 

respect en inlevingsvermogen mondig op te reageren. 

Allemaal andere processen dan twintig jaar geleden, toen u op de basisschool zat. 

Ik heb u al gemeld dat we tegenwoordig rekenlessen uitvoeren op onze minilaptops 

(chromebooks) en dat we volgend jaar overstappen op andere schooltijden, want de 

veranderende maatschappij wil ook meer flexibiliteit bieden aan u, de 

ouders. Kinderen gaan volgend jaar zelf aan de slag met 

wereldkundige onderwerpen. Er is dan geen sprake meer van 

aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuurkunde. Nee, de 

kinderen gaan aan de slag om zelf informatie te vergaren uit allerlei 

(ook digitale) bronnen. Zij moeten daarbij samenwerken  en samen 



voor een presentatie (in welke vorm dan ook)  zorgen. Voor de leerkrachten een heel andere 

manier van lesgeven, want we worden meer coach en stimulator dan instructeur. Maar wij denken 

dat de leerlingen daarmee gebaat zullen zijn in hun latere leven. 

 

Een nieuw onderwerp waar we over aan het nadenken en studeren zijn, is gecombineerde 

groepen. 

Sinds de komst van de basisschool (1985) is het 

kleuteronderwijs een onderdeel van het basisonderwijs, 

maar eigenlijk zien we tot op heden nog steeds een groot 

onderscheid tussen de lessen aan 4 en 5 -jarigen en de rest 

van de leerlingen (vanaf groep 3). Die overgang van 2 naar 3 

is erg abrupt. Ineens moeten 6-jarigen in staat zijn om de 

hele dag stil te zitten, te luisteren en om opdrachten uit te 

voeren.  

Laura Mos, een van onze onderbouwcollega’s, heeft het laatste anderhalf jaar met een subsidie 

van de overheid (Leraren OntwikkelFonds = LOF) een studie kunnen doen naar een meer 

geleidelijke overgang van groep 2 naar groep 3. Daarbij is intensief samengewerkt met een 

stuurgroep o.l.v. Ellis Jansen, momenteel leerkracht groep 3. 

Daarvoor hadden we het afgelopen jaar ook een tussenlokaal ingericht om te kijken wat er 

mogelijk was om leerlingen van groep 2, die al meer aan kunnen, te laten experimenteren met 

groep 3 stof, maar ook om groep 3 leerlingen, voor wie de stof soms nog net te moeilijk was of te 

snel ging, de gelegenheid te geven nog met ontwikkelingsmaterialen van de jongsten te werken.  

Met andere woorden de leerlingen activiteiten aan te bieden die bij hun belevings- en 

belangstellingswereld, maar zeker hun ontwikkeling passen.  

Daar hebben we zeker van geleerd, hoewel dat door het vervangingsprobleem (tekort aan goede 

vervangers bij ziekte van collega’s) trager ging dan we eigenlijk hadden gehoopt.  

Laura heeft verder ook overal in Nederland gekeken naar goede voorbeelden van zo’n meer 

geleidelijke overgang. Daarbij heeft ze zich vaardigheden eigen gemaakt die passen bij de 

ontwikkeling van kinderen op die leeftijd. Daarover heeft ze zelfs andere schoolteams en andere 

leerkrachten uit groepen 1 t/m 3 uitleg gegeven in allerhande workshops. 

Dusdanig interessant dat wij nu aan het onderzoeken zijn of wij voor volgend schooljaar op onze 

school zelf niet een 2/3 combinatiegroep moeten gaan vormen om onze leerlingen steeds 

onderwijs ‘op maat’ te kunnen geven. Dat zou dan een eerste eigen ‘pilot’ moeten gaan worden. 

Binnenkort gaat er een brief naar alle ouders van de groepen 1 en 2 om aan te geven dat we die 

concrete plannen hebben en om duidelijk te maken hoe wij zo’n groep samen willen stellen. 

Dus als we alles goed gepland kunnen krijgen, krijgt u binnenkort misschien wel voorgelegd dat uw 

zoon of dochter in zo’n groep kan/mag worden 

geplaatst.  

Dus ook op het gebied van een vorm van ‘unit-

onderwijs’ (meerdere jaargroepen bij elkaar) 

blijven we in ontwikkeling en zoeken naar het 

beste onderwijs voor onze leerlingen. Ik hoop 



dat u met ons meedenkt en ons positief kritisch volgt. Ik probeer u zo goed mogelijk op de hoogte 

te houden. 

 

Morgen, 13 april,  is de school gesloten, in verband met de estafettestaking. Sorry voor eventuele 

overlast, maar wij blijven op uw begrip rekenen.  

We zijn echt van mening dat er aandacht moet blijven voor de werkdruk 

in het primair onderwijs en daarbij zou het niet zo moeten zijn dat gelijk 

opgeleiden met dezelfde taken een verschil in bezoldiging zien. Maar 

bovenal moet er aandacht komen voor voldoende kwalitatief sterke 

onderwijsgevenden (met een lichte voorkeur voor meer mannen in het 

onderwijs), om de kwaliteit van het Nederlandse basisonderwijs op peil 

te houden.  

Ik wens u weer een heel fijne week in aanloop naar de viering van de Koningsdag op school en een 

heerlijke lange vakantie. 

Met vriendelijke groet, mede namens het team van Weilust. 

 

Kees van Sprundel, directeur 

 

 

LAATSTE UPDATE VOOR DE KONINGSSPELEN VAN 20 APRIL 2018 

Nog een week en dan is het zover!! We hebben mooi weer besteld 

en er zijn al veel activiteiten bedacht. 

Om de spelen voor groep 1 t/m 4 goed te laten verlopen even een 

paar mededelingen: 

• de kinderen van groep 3 en 4 nemen allemaal  gymschoenen 

mee naar school (er zijn spellen in de gymzaal). 

• We mogen allemaal in het oranje. 

• We hoeven geen fruit en drinken mee te brengen. 

• De schooltijden zijn zoals op andere dagen, dus thuis eten of bij de TSO. 

P.s 1 :  Er is nog veel hulp nodig om bij de spellen te staan. Geef u zo snel mogelijk op bij de 

leerkracht. 

P.s. 2: Vorige week meldden wij dat de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 bij de terreinen van Jeka 

of PSP moeten zijn op vrijdag 20 april, wat ook zo is, maar de voetbalvereniging heet natuurlijk 

PCP (Poscunt Concordiam Pulchra, aan de Lage Kant) en niet PSP, excuses voor deze fout.  

 

Met vriendelijke groet, 

De koningsspelen commissie 

 

 

 

 

 



INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING  

 

Bij wie kunt u terecht met vragen over privacy? 

Kbs Weilust: Kbsweilust_info@inos.nl 

Kees van Sprundel, directeur: kees.vansprundel@inos.nl 

Contactadres IBP bestuur: privacy@inos.nl 

Hoe gaan we om met persoonsgegevens van uw kind? 

INOS scholen verwerken van alle leerlingen persoonsgegevens. INOS vindt het zorgvuldig omgaan  

met de persoonsgegevens van uw kind van groot belang en leeft de privacywetgeving na. Met  

deze toelichting geven wij u informatie over hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind 

omgaan.  

Waarom verwerken wij gegevens van uw kind? 

Kbs Weilust verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als 

onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw 

kind aan te melden als leerling op onze school en de ontwikkeling van uw kind te registreren. 

Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar 

andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.  

Wij verwerken alleen gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die 

we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die 

hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw voorafgaande toestemming delen en/of verwerken.  

Welke gegevens verwerken wij van uw kind? 

Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als 

ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Het is 

nodig dat u ons deze noodzakelijke gegevens verstrekt, zodat wij onze verplichtingen kunnen 

nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om uw kind in te kunnen 

schrijven bij Kbs Weilust.  

Op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij bijvoorbeeld ook 

medische gegevens van uw kind. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind een allergie heeft, 

zodat wij adequaat kunnen optreden in nood. Het welzijn van uw kind is voor ons leidend. Kbs 

Weilust gaat er van uit dat u ons zodanig informeert dat wij in noodgevallen goed kunnen 

handelen. Kbs Weilust zal u nooit dwingen dergelijke gegevens te overleggen.  

Delen van gegevens van uw kind  

Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid. Wij zullen niet meer 

gegevens verwerken dan nodig om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. 

Dit betekent ook dat we de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze 

toelichting noemen.  

In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van uw kind te 

delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, leerplicht, de schoolinspectie, 

GGD/schoolarts, samenwerkingsverband en accountant.  

Kbs Weilust gebruikt een aantal externe partijen om te ondersteunen bij het verwerken van de 

gegevens voor de eerder genoemde doeleinden.  Een voorbeeld hiervan zijn 

computerprogramma’s die leerlingen bij hun leerproces ondersteunen. Als er gegevens nodig zijn 

voor een bepaald doel dan kiezen wij ervoor om die geanonimiseerd  in te voeren.  



Voor het bewaren en bijhouden van leerlinggegevens, en om de ontwikkeling van een leerling te 

volgen, gebruiken we een administratie systeem. Deze gegevens worden bij externe partijen 

opgeslagen, Weilust blijft verantwoordelijk voor deze gegevens. Met alle organisaties waar 

persoonsgegevens worden opgeslagen, sluit INOS een verwerkersovereenkomst af. Daarin is 

vastgelegd welke gegevens verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden en hoe de 

externe partij daarmee omgaat.  

Wij zullen de gegevens van uw kind nooit zonder voorafgaande toestemming van u delen met 

commerciële derde partijen voor andere doeleinden als hierboven beschreven. Ook zullen wij de 

gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.  

De persoonsgegevens worden goed beveiligd bewaard. Alleen die medewerkers mogen bij de 

gegevens, die dat  voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Kbs Weilust bewaart de 

gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor de bewaartermijnen zoals deze 

wettelijk geregeld en vastgelegd zijn.  

Welke rechten hebben ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar? 

Ouders hebben een aantal rechten als het gaat om gegevens van hun kind. Deze rechten zijn in de 

wet vastgelegd. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te 

krijgen in de gegevens die wij van uw kind verwerken.  

Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal 

te wissen uit de systemen van Kbs Weilust . U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te 

vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij 

organisaties waarmee wij deze gegevens van uw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast.  

Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit 

mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke vereisten en kijken wij bijvoorbeeld of 

wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.  

Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij over uw kind verwerken en wij van 

u hebben ontvangen, aan u - of op uw verzoek - aan een andere organisatie te verstrekken.  

Besluitvorming m.b.t. uw kind zal nooit geautomatiseerd plaatsvinden maar altijd pas na 

menselijke tussenkomst tot stand komen.   

Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u altijd 

opheldering vragen bij de leerkracht van uw kind of de directeur van Weilust. Indien uw probleem 

volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden met de privacy-verantwoordelijke  via 

het contactadres: privacy@inos.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Kees van Sprundel, directeur Kbs Weilust 
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GEVONDEN VOORWERPEN WEEK 15 

 
 

VAN KOBER 

 

KLANTTEVREDENHEID OVERBLIJVEN WEILUST 

 

In december heeft Kober kinderopvang een onderzoek gedaan naar de klanttevredenheid bij het 

overblijven. Wij zijn als school en Kober trots dat we hiervoor een 7,5 als eindcijfer hebben 

gekregen. Dit is boven het gemiddelde bij Kober kinderopvang (7,1) en ook boven het INOS-

gemiddelde (7,0). 

 

Als sterke punten zijn aangegeven: 

- Het persoonlijk contact/betrokken begeleiding  

- Tosti's bakken en kopje thee geven een gezellige en huiselijke sfeer 

- Het aan- en afmelden van het overblijven 

 

De belangrijkste verbeterpunten zijn: 

- Meer controle op het leegdrinken van de bekers 

- Consequenter regels hanteren t.a.v. gezonde voeding/ snoepen 

- Meer speelgoed  

- Meer informatie geven / communiceren over het overblijven 

 

Wij hebben al met elkaar gesproken over de verbeterpunten en acties die wij samen gaan 

ondernemen. Als u de resultaten van het onderzoek wilt inzien óf nog vragen heeft, neemt u dan 

gerust contact op met overblijfcoördinator Mariam Massaoudi via 076 – 581 36 61 of 

kbsweilust_overblijven@inos.nl . 

 

Hartelijke groeten van team  
overblijven kbs Weilust 
 

 



 

 

UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

 

HEPPIELEVEN NIEUWSBRIEF  

 

Als u hier klikt, komt u bij de de Heppieleven Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief staat vol interessante 

zaken over vitaliteit, Heppieleven en aanverwante onderwerpen.  

https://mailchi.mp/d4cb7100c524/nieuwsbrief-278261?e=9eef5a9a8a

