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Kalender juni-juli:
11 juni:
perioderesultaat 2
13-14 juni:
studiedagen (schoolvrij)
18-19-20 juni: oudergesprekken
20 t/m 23 juni: wandelvierdaagse
27 juni:
wisseldag
27 juni:
Stuif-Es-In
2-3-4-5 juli:
schoolverlatersdagen groep 8
5 juli:
10 uur >uitzwaaien groep 8
5 juli:
12 uur start zomervakantie
20 augustus: eerste schooldag nieuwe
schooljaar
Nieuws van Stichting Prisma omtrent de
nieuwe privacywetgeving

bewaren wij en waarom, hoe gaan wij om met
emailverkeer, etc.
De bescherming van uw privacy zien wij als een
grote verantwoordelijkheid waar wij serieus mee
om gaan. Wij houden u op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Stichting Prisma
Formatie 2017-2018
Nu het einde van het schooljaar nadert zijn we
achter de schermen ook bezig met de
voorbereidingen van het nieuwe schooljaar.
Een van die voorbereidingen is het maken van
groepen en het koppelen van leerkrachten aan
deze groepen.
In onderstaand overzicht ziet u hoe de groepen
zijn verdeeld en welke leerkracht(en) aan deze
groepen zijn gekoppeld.

Beste ouders/verzorgers,
Ongetwijfeld heeft u de laatste tijd al veel gelezen
en gehoord over de nieuwe privacywetgeving,
AVG genaamd. Deze verordening is op 25 mei
2018 in werking is getreden. Het komt er op neer
dat wij nòg zorgvuldiger om moeten gaan met
gegevens van leerlingen, personeel en derden en
de nodige maatregelen voor moeten treffen.
Bij Prisma is er achter de schermen al geruime
tijd hard gewerkt om beleidsmatig alles in orde te
maken. Er is een informatiebeveiliging en privacybeleid (IBP) opgesteld met de daarbij horende
protocollen en instrumenten. Daarnaast zijn er
ook diverse risicoanalyses uitgevoerd om de
zwakke en sterke kanten in beeld te krijgen.
De komende periode (juni - december 2018) gaan
we benutten om dit beleid te implementeren. We
gaan medewerkers goed informeren en
ondersteunen. De AVG vraagt van iedereen
immers een verandering van denken en gedrag.
De komende periode zullen wij ook u uitgebreid
informeren over het nieuwe privacy beleid op
onze scholen: hoe gaan wij om met
beeldmateriaal van kinderen, hoe geeft u hiervoor
wel/niet toestemming, welke persoonsgegevens
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Yvonne van Ravenstein zal volgend jaar ook
lesgeven aan de ‘maatwerkgroepen’.
Jasper en Mandy zullen het volgend schooljaar
ook als onderwijsassistent actief zijn. Mandy zal
zich voornamelijk gaan richten op groep 1 t/m 4
en Jasper op groep 5 t/m 8.
* Steffie is zwanger en verwacht medio
september met verlof te gaan. Tijdens haar
afwezigheid (t/m eind januari) zal er een
vervanger in groep 1-2 werkzaam zijn.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over
bovenstaande informatie dan vernemen wij die
graag.

@nieuweschool_nu
info@nieuweschool.nu

