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In deze nieuwsbrief leest u over:
• Start schooljaar
• Privacy
• AVG
• Inspectiebezoek
• MR-verkiezingen
• Kick Off
• Verwachtingsgesprekken
• Schoolfotograaf
• Verkeer
• Verlofaanvragen en absentiemeldingen

START SCHOOLJAAR
De eerste schoolweek zit er inmiddels weer op. Alle nieuwe leerlingen en ouders heet ik
nogmaals van harte welkom op De Duinsprong. Ik wens jullie een fijne leerzame tijd toe op
onze school. Voor veel kinderen was het een (hernieuwde) kennismaking met hun groep en
leerkracht(en). De eerste weken hebben de leerkrachten dan ook veel activiteiten ingepland
om de sfeer en de groepsvorming te bevorderen.
Vanwege Covid-19 zijn ouders helaas nog niet welkom in school en op het schoolplein,
met uitzondering van afspraken op uitnodiging van school. Graag melden bij de
hoofdingang aan de Schimmelpenninckstraat.
Bij het brengen van kinderen vragen wij u afscheid te nemen bij de poort. Leerlingen vanaf
groep 3 lopen zelfstandig naar binnen. De leerkrachten van groep 1-2 wachten de
kinderen op het plein op. Wij verzoeken u na het afscheid meteen te vertrekken, zodat
er geen oponthoud bij de poorten ontstaat.
Ouders die een kind uit groep 1-2 komen ophalen, mogen zich vanaf 14.25 u verspreiden
over het schoolplein (achter de haaientanden). Fijn om te zien hoe ouders zich hier aan
houden. Vanwege de verkeersveiligheid bij de ingangen aan de Churchillstraat mogen
ouders van kinderen uit groep 3 verspreid aan de zijkant naast het lokaal van juffrouw
Mieke hun kinderen opwachten. Ook nu verzoeken wij u nadat u uw kind heeft
opgehaald om meteen het schoolplein te verlaten i.v.m. het oponthoud aan de poorten.
Het klink allemaal erg ongastvrij, wat helemaal niet bij De Duinsprong past, maar het is
helaas op dit moment niet anders. Alleen samen houden we Covid-19 onder controle!

Dit schooljaar hebben wij enkele nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Esther Gerritsen
(groep 1-2f) is benoemd in de vacature die ontstaan was door de uitbreiding naar 23
groepen. Judith Vrieling gaat de taalklas begeleiden. Samen met Lonneke v. Erp is ze druk
bezig met de voorbereidingen. Sabine Groeneboom heeft 0,5 fte uitbreiding gekregen en zal
naast de begeleiding van arrangementen samen met Chantal v. Erp groep 7a doen. Sabine
Vervoort blijft in de vervanging van Lilianne Ketelaars.
Ook dit schooljaar hebben we 2 lio-stagiares: Daphne v. Eijck (groep 1-2e) en Teddy de Bruin
(gr. 7c). LIO (Leraar In Opleiding)-ers zijn 4e jaars studenten die in de afrondende fase van de
PABO zitten. Beiden zijn 2 dagen aanwezig in de groep en zullen in dit schooljaar 5 weken de
groep zelfstandig overnemen. De ouders van de betreffende groepen worden hier tijdig over
geïnformeerd. Daarnaast hebben we een nieuwe Europese vrijwilliger, Nele Lottermoser,
afkomstig uit Duitsland. Zij blijft het hele jaar op onze school.
Ik wens al deze nieuwkomers veel succes en een fijne tijd toe op De Duinsprong!

PRIVACY
Stichting Scala heeft als doel dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om dat doel te
bereiken is het nodig om gegevens van de kinderen vast te leggen en op andere manieren te
verwerken. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als
leerling op onze school en om de leerresultaten bij te houden. Daarnaast hebben wij de
wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals
DUO (ministerie van Onderwijs) en de leerplichtambtenaar.
Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die
we met u en uw kind hebben of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. In
sommige gevallen verwerken wij gegevens omdat wij het belangrijk en gerechtvaardigd
vinden om dat te doen. Wij maken daarbij altijd een afweging tussen ons belang en het
belang en de privacy van uw kind.
In de overige gevallen zullen wij u toestemming vragen om gegevens van uw kind te
verwerken. De toestemming wordt gevraagd voor de inschrijfduur van uw kind. U kunt een
eenmaal gegeven toestemming op ieder gewenst moment wijzigen of intrekken. Jaarlijks
zullen we u wijzen op uw recht om de eerder gegeven toestemming te wijzigen of in te
trekken. U kunt uw toestemming intrekken via info@deduinsprong.nl of door rechtstreeks
te malen naar heidi.smits@scalascholen.nl.

AVG
Volgens de AVG-wetgeving zijn wij als school verplicht om uw toestemming te vragen voor
het maken van foto’s en video’s van uw kind(eren). Dit kunt u kenbaar maken in social
schools.
• Ga naar administratie
• Klik de naam van uw kind aan.
• Klik beeldgebruikvoorkeuren aan.
• Per item kunt u vervolgens aangeven waar u wel/geen toestemming voor verleent.

Graag willen we u meegeven dat het verder verspreiden via sociale media van foto’s die op
o.a. Social Schools worden geplaatst, niet wenselijk is. U mag de foto’s wel voor uw
privéarchief gebruiken. Daarnaast gaan wij ervan uit dat ouders/verzorgers terughoudend
zijn met het maken van foto’s en video’s tijdens schoolactiviteiten en met het plaatsen ervan
op internet.

INSPECTIEBEZOEK 8 SEPTEMEBER
8 September wordt De Duinsprong bezocht door de onderwijsinspectie. Het gaat hier om
een uitgesteld onderzoek van maart 2020. De inspecteur zal niet alleen in gesprek gaan met
de directie, IB-ers en leerkrachten, maar ook enkele lessen bijwonen. Wij houden u op de
hoogte van de bevindingen van dit inspectiebezoek.

VAN DE MR
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn er in de MR 4 ouders die aftreden,
nl. Rob van de Wiel, Jamie Thomassen, Anthima Klerks en Sidney Franken.
Wij zijn nu op zoek naar vier enthousiaste ouders die ook meer betrokken willen zijn bij
de school van zijn/haar kind(eren). Wilt u graag meepraten over zaken als kwaliteit van
onderwijs, beleid, veiligheid op school, jaarplan, begroting etc. ? Dan kunt u zich
kandidaat stellen voor de MR. Indien u zich kandidaat wilt stellen, verzoeken wij u voor 31
augustus a.s. een mail te sturen naar: esther.kuijsters@scalascholen.nl. Per gezin kan
slechts één ouder zich kandidaat stellen. Als u meer informatie wilt over de MR dan kunt
u altijd contact opnemen met een van de huidige MR leden. U kunt de namen vinden op
de website.

KICK-OFF
In verband met de coronamaatregelen gaan de Kick off bijeenkomsten niet door. Wij
ontvangen zo min mogelijk ouders in school. De leerkrachten zullen u via social schools
informeren over het jaarprogramma. Daarnaast gaan zij in op informatie die van belang is
voor de groep en de organisatorische zaken.

VERWACHTINGSGESPREKKEN
De verwachtingsgesprekken staan gepland in week 38. Ouders mogen fysiek hiervoor op
school komen. We vragen u hierbij om de ingangen te gebruiken die ook uw kind gebruikt.
Daarnaast verzoeken wij u om buiten op het plein te wachten (kom niet te vroeg), de
leerkracht zal u daar ophalen. We hanteren vaste looproutes. In overleg met de leerkracht
kunt U er ook voor kiezen om het verwachtingsgesprek digitaal via Teams te plannen.
Leerkrachten zetten 3 september, 15.00 u de gespreksplanner open.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op 17 september zal de schoolfotograaf de jaarlijkse schoolfoto’s komen maken. Wij nemen
hierbij het coronaprotocol van foto Koch, afgestemd op de RIVM-richtlijnen, in acht. De
fotograaf kan wel foto’s maken van broertjes en zusjes die op De Duinsprong, zitten. Helaas
kunnen hierbij geen broertjes of zusjes uitgenodigd worden die niet op school zitten i.v.m.
ons coronaprotocol. De gymlessen gaan 17 september niet door.

VERKEER VVN
De scholen zijn weer begonnen…. Het bestuur van Veilig Verkeer Nederland - afdeling
Heusden, gaat in het nieuwe
schooljaar geen controles
uitvoeren rondom de scholen,
waarbij in het bijzonder wordt
gelet op het parkeergedrag (niet
bij de gele streep) + het
dragen van de autogordels +
gebruik kinderzitje + het laten
uitstappen aan de
trottoirzijde. De reden hiervan is
dat VVN-Heusden op dit moment
grote problemen hebben met de
personele bezetting.
In plaats hiervan hebben zij een folder opgesteld over bovengenoemde zaken, die u in de
bijlage aantreft. Graag aandacht voor de verkeersveiligheid. Niet alleen voor onze leerlingen,
maar ook voor u!

VERLOFAANVRAGEN EN ABSENTIEMELDINGEN
Binnen Social Schools bestaat, naast absentiemelding, ook de mogelijkheid om verlof aan te
vragen. Verlofaanvragen kunnen helaas niet via de app, hiervoor moet u inloggen op uw
computer. Ik verzoek u vriendelijk verlofaanvragen enkel via social schools in te dienen. U
krijgt dan een digitale melding van goed- of afkeuring. Hieronder leest u hoe u een
verlofaanvraag via social schools kunt indienen. De leerplichtambtenaar heeft alle
directeuren verzocht bij verlof voor bijwonen van een bruiloft of begrafenis een kaart te
overhandigen.

Een verlofaanvraag indienen voor je kind(eren)
Via Social Schools bestaat de mogelijkheid om een verlofaanvraag in te dienen voor
je kinderen. Volg de volgende stappen om een verlofaanvraag in te dienen:
Let op: een verlofaanvraag indienen kan alleen via de webapp.
1. Zorg dat je bent ingelogd op de webapp via app.socialschools.eu
2. Klik op mijn kinderen
3. Selecteer een van je kinderen, je komt nu op de leerlingpagina van je kind.
Klik hier op verlof aanvragen
4. Je kunt nu je andere kinderen selecteren en het formulier verder invullen.
Klik daarna op aanvragen
5. Nadat je je aanvraag hebt ingediend kun je de status van je aanvraag zien
bij je verlofaanvragen. Je kunt je verlofaanvraag eventueel terugtrekken
door op het rode kruisje te klikken.

De volgende nieuwsbrief verschijnt 20 september.
Met vriendelijke groet,
Heidi Smits
Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

