SCHOOLKALENDER
Klik hier voor de kalender op de website

SCHOOLRESULTATEN
Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderwijs
Onze scholen leggen in het leerlingvolgsysteem (Parnassys) gegevens over de schoolresultaten
van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs op onze scholen te
verbeteren en voor onze gesprekken met ouders, maar ook met bijvoorbeeld inspectie van
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 kinderen is en hoe
de scholen het doen. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op de scholen beter te
maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt te verbeteren.
De scholen van SKOzoK, dus ook onze school, gaan 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 de
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 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 ervoor dat de gegevens van uw kind
niet aan het CBS gestuurd worden. U kunt dit doen door een reply te geven op deze
nieuwsbrief vóór 08-01-2021. Geeft u nog wel even door in welke groep(en) uw kind(eren)
zitten (voornaam-achternaam-groep)?
Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor het 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. U moet alleen laten weten
als u bezwaar heeft.

VERKEERSVEILIGHEID SCHOOL
Beste ouders,
Namens de schoolleiding, de MR en de ouderraad vragen wij uw aandacht voor de
verkeersveiligheid bij het brengen en halen van uw kinderen. Regelmatig ontstaan er onveilige
situaties omdat kinderen tot vlakbij school afgezet of opgehaald worden. De parkeerplaatsen en
het stukje weg vlak voor de school zijn niet geschikt om hard te rijden en te keren. Ouders en
kinderen fietsen en lopen op hetzelfde moment voorbij. Dit heeft al regelmatig voor onveilige
momenten gezorgd. We willen u vragen om met onderstaande rekening te houden;
•
•

•

Indien mogelijk haal en breng uw kind op de fiets of te voet.
Is de auto de enige mogelijkheid, bijvoorbeeld omdat u daarna naar uw
werk rijdt of een andere afspraak heeft, rijd dan niet door tot de
parkeerplaatsen vooraan bij de school, maar verdeel de krappe ruimte
door eerder voor een zijstraat te kiezen. Een stukje lopen is een kleine
moeite. Vooraan is het altijd druk dus nooit de goede keuze.
Ook de maximum toegestane snelheid rond de school ligt te hoog als het
gaat om de veiligheid van onze kinderen. Rijd daarom maximaal 15
km/uur. Dit geldt vanaf het moment dat u vanuit de Norbertusdreef of de
Brouwerijdreef de school nadert.

Hoewel e.e.a. strikt gezien door de gemeente is toegestaan willen wij toch vragen om uw
medewerking. Bedankt daarvoor in het belang van onze kinderen!
Vriendelijke groeten,
Mr Agnetendal
OR Agnetendal
Team Agnetendal

TYPECURSUS GROEP 6 T/M 8

DOEZAAM VALKENSWAARD CHALLENGE GR. 5 T/M 8
Beste ouder / verzorger,
Deze week krijgt uw kind een Doezaam Valkenswaard Challenge mee naar huis. Deze challenge
is een initiatief van de gemeente Valkenswaard en wordt aan alle leerlingen van de groepen 5 t/m
8 aangeboden.
In deze challenge dagen gezingsleden elkaar uit om “duurzaam te doen” in 2021. Dit gebeurt door
het spelen van het duurzaamheidsspel Doezaam Valkenswaard. Het spel bevat concrete acties die
je in en om huis uit kunt voeren. Op deze manier ga je als gezin op een leuke manier aan de slag
met kleine duurzaamheidsmaatregelen. Laat jij je uitdagen?
Meer informatie kunt u vinden in het challenge pakket dat uw kind binnenkort ontvangt.

FIJNE VAKANTIE!

Team Agnetendal wenst u hele gezellige feestdagen toe en een
gelukkig en gezond 2021!

