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VAN HET TEAM 

Beste ouders, verzorgers, 

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan, afgelopen zaterdag is Sinterklaas weer aangekomen in 

Nederland. Vanuit een geheime locatie is hij gelijk naar het Pietenhuis gegaan om daar op 

een (voor u als ouder) nostalgische manier verschillende kinderen en burgermeesters te 

ontvangen. Maandag was de Sinterklaassfeer meteen zicht- en voelbaar in onze school. 

Tijdens groepsbezoeken zag ik mooi versierde klassen én prachtig ingerichte hoeken bij de 

kleuters. Het is altijd mooi en bijzonder om te zien hoe onze jongste leerlingen opgaan in 

hun spel.  

Afgelopen week hebben we ook te maken gehad met een aantal covid-19 besmettingen bij 

ouders. Via een standaard (inos) brief worden de betreffende groepen daarover 

geïnformeerd. Het kan dus voorkomen dat u meerdere keren deze brief ontvangt. Op die 

manier hopen wij een bijdrage te kunnen leveren om covid-19 onder controle te krijgen.  

Helaas hebben we er deze week ook mee te maken dat medewerkers van school in 

quarantaine moeten omdat een huisgenoot besmet is geraakt met covid-19. Dit is heel 

vervelend voor de betreffende collega’s zeker als zij zelf geen klachten hebben. Dit geeft ons 

als school een extra uitdaging omdat dit over een wat langere afwezigheid en dus 

noodzakelijke langere vervanging gaat. Tot op heden lukt het ons nog om alle groepen te 

bemensen, echter kan het voorkomen dat we kinderen moeten verdelen over meerdere 

groepen. Onze laatste optie is om groepen naar huis te sturen. We kunnen niet uitsluiten dat 

dit niet gaat gebeuren, maar dit is onze allerlaatste optie. Wij hopen dat u hier begrip voor 

heeft. 

Echter, laten we genieten van deze mooie Sinterklaas periode en laten we de hoop 

uitspreken dat het coronavirus Weilust gunstig gezind is. 

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts – directeur  

 

 

 

 



ONDERZOEK ONDERWIJSRESULTATEN 

Beste ouders, verzorgers, 

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de 

leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs op onze school eventueel te 

kunnen verbeteren én 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 eventueel beter te maken, maar ook het onderwijs in 

heel Nederland helpt te verbeteren. 

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. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige 

omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO 

(www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit 

herkenbaar zijn voor andere mensen. Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of 

school kunnen herkennen. Ook 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 en de strenge regels van het CBS. Het 

CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u toch bezwaar hebben 

tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de 

school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd 

worden. 

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze 

gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over 

gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht 

hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens 

stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet 

aan de orde, omdat het om toetsgegevens gaat, u moet het alleen laten weten als u bezwaar 

heeft. U kunt dit laten weten via kbsweilust_info@inos.nl vóór 27 november a.s.  

Met vriendelijke groet,  

Team Kbs Weilust  
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CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG) 

In tegenstelling tot wat er op de schoolkalender en in de Parro agenda staat, houdt het 

Centrum voor Jeugd en Gezin in deze coronaperiode geen inloopspreekuur meer op school. 

Mocht u toch een gesprek met het CJG willen, dan kunt u dit aan ons melden zodat wij het 

CJG vragen contact met u op te nemen om een afspraak te maken.  

 

UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

EERSTE COMMUNIE 2021 AUGUSTINUSPAROCHIE BREDA 

Op zondag 6 juni 2021 is er om 09.30 uur in de Willibrorduskerk in Teteringen een 

communieviering voor kinderen die in Breda-Oost of Teteringen wonen.  

Wilt u uw kind aanmelden, vul dan het aanmeldingsformulier in dat op de website van de 

Augustinusparochie staat of stuur een e-mail naar 

1ecommunie@augustinusparochiebreda.nl t.n.v. Annie Aarts (06-18842219). U ontvangt dan  

mailto:1ecommunie@augustinusparochiebreda.nl

