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Goedemiddag,  

Volgende week is alweer de laatste schoolweek van dit kalenderjaar.  

De ruimtes zijn sfeervol versierd en kinderen dragen hier hun steentje aan bij door het 

knutselen van verschillende kerstversieringen  

Woensdagavond vieren we met de kinderen kerst. Hierover hebben jullie deze week 

informatie ontvangen in de aparte kerstbrief. Aanvullend op deze brief willen we 

jullie laten weten dat voor borden, bestek en bekers wordt gezorgd. De kinderen 

hoeven dit jaar dus niets mee te nemen naar school.  

 

Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe!  

 

Kim van den Berg 

     

 

 

Kerstkaarten 

We zien steeds vaker dat kinderen elkaar onderling kerstkaartjes geven. Nu is dat eigenlijk een leuk 

en attent gebaar maar……… 

Er wordt door ouders heel verschillend omgegaan en gedacht over 

het geven van kerstkaartjes aan elkaar. Er zijn kinderen die een klein 

groepje een kerstkaartje geven, sommige geven geen kerstkaartjes en 

sommige geven ze aan alle kinderen uit de groep. Dit heeft als gevolg 

dat er kinderen zijn die veel kaartjes, enkele kaartjes of geen kaartjes 

krijgen. Dit leidt in de groep tot niet gewenste situaties zoals verdriet 

of het gevoel van buitengesloten te worden. 

Daarom willen wij jullie vragen, indien jullie kerstkaartjes willen geven, om deze persoonlijk bij de 

kinderen thuis te bezorgen en niet op het schoolplein of in school te verdelen. We hopen op jullie 

begrip. Eigenlijk geldt hiervoor dezelfde afspraak als bij het geven van een uitnodiging  

voor feestjes. Zie hiervoor onze schoolgids.  

 

 

Nationaal Cohort Onderzoek 

Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek  

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

vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en 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 beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland 

helpt 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 regels en de 

strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht je 

toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van jullie kind(eren), dan kun je dit laten 

weten door voor de kerstvakantie een mail te sturen naar Kim: directie@ikcdekameleon.nl. Wij 

zorgen er dan voor dat de gegevens van jullie kind(eren) niet aan het CBS gestuurd worden.   

 

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek  

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. Jullie hoeven het alleen te laten weten als je bezwaar hebt. 

 

 

Groep 3 

Na de kerstvakantie zijn we nog op zoek naar behangrollen. 
Mochten jullie ons kunnen helpen aan bovenstaande materialen, dan mogen deze meegegeven 
worden aan de kinderen. Alvast bedankt!! 
 

 

 

 

 

      

 

16 december 2020  Kerst op school 

18 december 2020  Start kerstvakantie 

 

Vragen? 

Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken 

aangaande jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze 

vragen aan ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.   

mailto:directie@ikcdekameleon.nl

