
 
 

 

 
 

NIEUWSBRIEF nr. 9, vrijdag 1 juni 2018 
 
 
1. PBS – Positive Behaviour Support 
 
PBS breidt zich uit als een olievlek binnen school. Bij de 
hoofdingang wordt inmiddels (op een tijdelijke 
achterwand) bijgehouden welke groepsbeloningen er 
verdiend zijn, en vorige week zijn de leden van de PBS 
werkgroep op bezoek geweest op de Hannie 
Schaftschool in Haarlem. Deze school werkt al zeven 
jaar met PBS en ervaren veel succes.  De werkgroep 
heeft veel nieuwe ideeën opgedaan. Wordt vervolgd.... 
         
 

2. Schoolfotograaf 
 
De schoolfotograaf is langs geweest en inmiddels hebben de kinderen die 
toen aanwezig waren een kaartje met inloggegevens meegekregen. Wij zijn 
erg tevreden met het prachtige resultaat van de foto’s! Soms zijn er 
meerdere foto’s gemaakt en kunt u op de website van Paulien van Gijn 
kiezen. Ook de groepsfoto van de klas staat hierbij. Mocht u hierover vragen 
hebben dan kunt u zich wenden tot Paulien van Gijn. Het websiteadres en 
telefoonnummer staan achterop de kaart.  
 

 

3. AVG  
 
U bent de laatste tijd waarschijnlijk al plat gebombardeerd 
met nieuws en berichtjes over de AVG. Ook wij hebben hier 
mee te maken als school en willen graag met u de 
informatie en richtlijnen delen zoals ons bestuur Innoord 
het ook met ons gedeeld heeft:  
 
“Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betracht Innoord de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid. Van medewerkers, ouders en leerlingen wordt daarom verwacht dat 
zij zich houden aan onderstaande maatregelen. 
 
Hoe gaan wij om met de informatie van en over leerlingen? 
Over de ingeschreven leerlingen verzamelt de school alle informatie die noodzakelijk is om hen zo goed 
mogelijk kunnen begeleiden bij het doorlopen van de school en om zo nodig extra ondersteuning te 
kunnen bieden. Deze informatie wordt (digitaal) opgeslagen in het leerlingdossier (alle geregistreerde 

 

 

 



 

 

informatie over een leerling). Omdat wij deze gegevens over leerlingen verzamelen, vallen we onder 
de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens 
over personen zorgvuldig worden gebruikt (geheimhoudingsplicht) en wordt misbruik ervan tegen 
gegaan. Het leerlingdossier is alleen toegankelijk voor de begeleiders van een leerling ín de school. 
 
In de school wordt regelmatig over leerlingen gesproken, bijvoorbeeld in de rapportvergadering, de 
leerlingbespreking en het interne zorgoverleg. Dit overleg is nodig om de vorderingen van de leerlingen 
te volgen, problemen te signaleren en afspraken te maken over de begeleiding. Voor leerlingen die 
extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben, wordt samengewerkt met externe deskundigen. Als 
we een leerling willen bespreken met deze externen wordt daarvoor eerst aan ouders/verzorgers 
toestemming gevraagd. 
 
Er zijn bij onze scholen een groot aantal disciplines nauw betrokken bij de ontwikkeling en 
ondersteuning van onze leerlingen. Dit betekent echter niet dat onze scholen alle gegevens in haar 
bezit hebben. Het gaat hierbij om: 

- de medische dossiers vallen onder het beheer van de schoolarts; 
- het medisch verslag tbv. de CvB maakt onderdeel uit van ons leerlingvolgsysteem ParnasSys; 
- de overige gegevens, zoals verslagen van onderzoek en besprekingen, vallen onder het beheer 

van de directie. Alle dossiers mogen slechts onder toezicht worden ingezien. Ouders hebben 
uiteraard het recht deze in te zien; 

- de schooldossiers worden drie jaar na het schoolverlaten van de leerling vernietigd; 
- het beschikbaar stellen van dossiergegevens aan derden kan slechts plaatsvinden na 

toestemming van ouders/wettelijk vertegenwoordigers; 
- de school kan slechts na toestemming van ouders overgaan tot het opvragen van 

dossiergegevens bij derden. 
Zie voor verdere gegevens over de Wet Bescherming Persoonsgegevens de website 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 
 
Hoe gaan wij om met informatie van en over ouders? 
Over de ouders van ingeschreven leerlingen verzamelt de school alle informatie die noodzakelijk is om 
hen zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij het doorlopen van de school en om zo nodig extra zorg te 
kunnen bieden. Deze informatie wordt (digitaal) opgeslagen in het leerlingdossier. 
 
Hoe gaan wij om met informatie van en over medewerkers? 
Over de medewerkers die bij ons werkzaam zijn en zijn geweest verzamelt het schoolbestuur alle 
informatie die noodzakelijk is voor hun aanstelling en bezoldiging. Deze informatie wordt (digitaal) 
opgeslagen in het personeelsdossier (alle geregistreerde informatie over het personeelslid). 
 
Hoe gaan wij om met sociale media? 
Met een betrekking tot de omgang met sociale media is een ‘gedragscode voor het gebruik van social 
media’ opgesteld dat alle medewerkers hebben ontvangen. Op alle Innoord scholen worden leerlingen 
onderwezen in de omgang met sociale media. Zie onderstaand kader met de richtlijnen. 
 
Richtlijnen gebruik social media 
1. Medewerkers van de school delen kennis en andere waardevolle informatie. 
2. Bij onderwijs onderwerpen maken medewerkers duidelijk of zij op persoonlijke titel of 
namens de school publiceren. 
3. Medewerkers van de school publiceren geen vertrouwelijke informatie op social media. 
4. Ga niet in discussie met een leerling of ouder op social media. 
5. Schoolbestuurders, schoolleiders en leidinggevenden zijn altijd vertegenwoordiger van 
de school – ook als zij een privé-mening verkondigen. Bij twijfel niet publiceren. 
6. Medewerkers van de school zijn persoonlijk verantwoordelijk voor wat zij publiceren. 
7. Medewerkers van de school weten dat publicaties op social media altijd vindbaar zijn. 
8. Bij twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met de school zoeken 
medewerkers contact hun leidinggevende. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


 

 

9. De school zorgt ook digitaal voor een veilig klimaat en communiceert met 
medewerkers, leerlingen en ouders hoe zij dit doet. 
10. De school legt vast welke maatregelen zij neemt bij digitale overtredingen van 
medewerkers, leerlingen en ouders en communiceert dit met deze doelgroepen. 
 
Hoe gaan wij om met het maken en gebruiken van foto’s en video’s? 
Het is op de Innoord scholen gebruikelijk dat er tijdens de lessen video-opnamen worden gemaakt. 
Deze opnamen zijn bestemd om het lesgeven van de groepsleerkracht te verbeteren en worden niet 
buiten school gebruikt. 
Af en toe worden er foto’s video-opnamen gemaakt die gebruikt kunnen worden als 
voorlichtingsmateriaal. Als uw kind hierop te zien is, kunnen deze alleen met toestemming van de 
ouder(s)/voogd(en) als zodanig worden gebruikt. Toestemming van ouders is eveneens vereist als hun 
kind gefilmd wordt voor privé doeleinden. Hierbij valt te denken aan ouders die willen filmen tijdens 
bijvoorbeeld het vieren van een verjaardag op school. Dan dient er vooraf toestemming te zijn van de 
directie van onze school. 
Het maken van foto’s of video-opnamen van een leerling door (een medewerker van) Innoord 
geschiedt altijd op basis van toestemming van ouders/voogden. Deze toestemming wordt in ieder 
geval eens per schooljaar aan ouders gevraagd. Ook bij de inschrijving van een leerling wordt hier 
aandacht voor gevraagd. 
 
Wat vragen wij van ouders? 
Voorzieningen zoals bijvoorbeeld digitale camera’s, mobiele telefoons en tablets zorgen ervoor dat 
ouders op schoolbijeenkomsten veel foto’s en video-opnames kunnen maken. Wij kunnen dat niet 
verbieden. Wij vragen echter voorafgaand aan dergelijke events of ouders er aan willen denken dat 
lang niet alle ouders van leerlingen en medewerkers het op prijs stellen dat deze beelden op sociale 
media geplaatst worden. En verzoeken hen om alleen opnames waar uitsluitend hun eigen kind op 
staat via sociale media te verspreiden. 
 
Voor meer informatie kunt u hier het Handboek Informatiebeveiliging en Privacy van Innoord 
downloaden. 
In dit handboek heeft Innoord vastgelegd wat wij van onze medewerkers verwachten met betrekking 
tot informatiebeveiliging en privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.” 
 
 

4. Overblijf 
 
Het gebeurt zeer regelmatig dat geld voor de overblijf op 
een verkeerd rekeningnummer wordt betaald. Dit kost veel 
tijd en moeite aan extra administratie. We hopen dat u hier 
rekening mee kunt houden en bedanken u bij voorbaat voor 
uw moeite. De overblijf van uw kind dient vooraf betaald te 
worden:  
rekeningnummer NL 80 INGB 0008 3854 91  

t.n.v. L.V. Hup-Hervij  

(o.v.v. overblijf + voor- en achternaam kind + groep) 

Vermeld bij de betaling voor- en achternaam en groep van uw kind(eren). 
Uw kind kan bij een betalingsachterstand worden geweigerd op de overblijf. Om dit te voorkomen 
kunt u altijd even contact met Manuela opnemen zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. U 
kunt bij haar ook terecht met andere vragen en opmerkingen over de overblijf. 
 
 
 
 
 

 



 

 

5. Mindfulness door juf Inez 
 
Juf Inez is specialist in mindfulness en geeft sinds kort lessen hierin. Maar wat is mindfulness? Ze vertelt 
er zelf iets over: 

“Het stond al een tijdje op mijn wensenlijstje, 
maar vorige week donderdag 24 mei was het 
eindelijk zover en kon ik van start gaan met het 
aanbieden van mindfulness lessen aan de 
kleuters en de groepen 3. Een ander woord dat 
je daarvoor kunt gebruiken is aandachttraining. 
Op een speelse manier leer ik de kinderen door 
middel van verhaaltjes, spelletjes en korte 
oefeningen om bewuster om te gaan met hun 
aandacht. Aandacht voor wat er nu gebeurt, 
aandacht voor wat je voelt, je emoties en 
aandacht voor elkaar. Het is heel druk in ons 

hoofd, we zijn met van alles bezig. Vaak denken we na over wat er gisteren is gebeurd, wat er morgen 
gaat gebeuren of misschien volgende week. Je kunt je zenuwachtig voelen omdat je straks een toets 
hebt. je voelt je verdrietig of je wordt bijvoorbeeld snel boos. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden. 
Tijdens de mindfulness lessen leren de kinderen om dat los te laten en even op adem te komen, te 
ontspannen en zich beter te concentreren. Even helemaal aan niets te hoeven denken. Dat is 
gemakkelijker gezegd dan gedaan, die  'aandachtspier' moet je trainen. En dat is wat ik met mijn lessen 
probeer te doen. De eerste les zit er dus al op en wat waren de kinderen en de juffen enthousiast! Tot 
de zomervakantie zal ik in de kleutergroepen iedere donderdag een les geven en in de groepen 3 om 
de week. Ik zal over een paar weken nog een stukje schrijven om jullie te laten weten hoe het gaat. 
 

6. Activiviteiten in Noord 
 
Woensdag 13 juni as. Vindt de jaarlijkse Buitenspeeldagplaats in 
De Banne. Deze prachtige flyer heeft geen verdere uitleg nodig! 

 
Maar er is meer te doen in ons prachtige 
Amsterdam-Noord; ook de gratis activiteiten van 
Noordje zijn en blijven de moeite waard. Op hun 
website (www.noordje.nl) kunt u veel inforematie 
vinden, maar wij willen nogmaals extra aandacht 
besteden aan twee activiteiten van hen. 
 

Kinderen kunnen 's middags naar een schrijflab komen:  
http://www.noordje.nl/aanbod/noordjes-schrijflab/ 
Maar ook kun je  een keer mee naar een museum:  
http://www.noordje.nl/aanbod/noordje-naar-het-museum/ 
 
 

7. BSO De Boei na de zomervakantie in school 
 
Na de zomervakantie heeft onze school een Buiten Schoolse Opvang (BSO) in huis. Daar zijn we heel 
blij mee. Op dit moment is BSO De Boei tot de zomervakantie nog gehuisvest in basisschool De 
Botteloef. In de zomervakantie zal verhuisd worden om daarna hier verder te gaan. Voor de kinderen 
die nu reeds van BSO De Boei gebruik maken zal alleen de locatie veranderen. De leidsters verhuizen 
mee. Bent u enthousiast geworden na het lezen van deze informatie en wilt u meer weten over deze 
kinderdagopvang? Neem contact op met locatiemanager Olga Schipper. Dat kan telefonisch 
0639113263 of per mail o.schipper@tinteltuin.nl 

 

 

 

http://www.noordje.nl/
http://www.noordje.nl/aanbod/noordjes-schrijflab/
http://www.noordje.nl/aanbod/noordje-naar-het-museum/
mailto:o.schipper@tinteltuin.nl


 

 

 
8. Werktijden onze ouder- en kindadviseur Hanan Boudount  

 
Zoals u weet is Hanan Boudount onze nieuwe ouder- en kindadviseur.  
Haar werktijden: 

- dinsdagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur  

- donderdagochtend van 09:00 tot 13:00 uur  
U kunt bij haar terecht voor  tips, advies, hulp, ondersteuning en vragen 
over opvoeden & opgroeien, maar ook bijvoorbeeld voor informatie over 
het tegengaan van pesten of voor jezelf leren opkomen. In zulke gevallen 
is het ook mogelijk voor ouders en/of kind om een training of cursus te 
volgen. Daarnaast kan zij ook tips geven  om uw kind beter te laten eten 
of slapen, of om een leuke naschoolse activiteit voor uw kind te vinden.  
Mail:  h.boudount@oktamsterdam.nl  
Telefoon:  06-40873207  

 
 

9. Nieuws van de Ouderraad 
 
Donderdag 26 april heeft de Ouderraad een geweldige Bingo 
georganiseerd. In de volgende Nieuwsbrief zullen we hier nog eens 
over berichten. We moeten helaas wel constateren dat er minder 
inkomsten zijn dan vorig jaar. Dit betekent dat we dit soort activiteiten 
een volgende keer mogelijk niet meer kunnen organiseren. De 
Ouderraad zal in de volgende Nieuwsbrief ook hierop terug komen. 
 

Heeft u deze ouderbijdrage nog niet 
betaald? U kunt de bijdrage 
overmaken op onze rekening van de Ouderraad: 
bedrag: € 20,00 
t.n.v.:   Oudergeledingenraad obs de Vier Windstreken 
IBAN:   NL 50 INGB 0007 5763 72 
o.v.v.:  naam + groep van uw kind (niet vergeten aub!) 

 
Mocht overmaken niet lukken dan kunt u contant bij de administratie betalen. Juf Manuela werkt  
alleen ’s ochtends. 
 

10. Schoolreisjes 
 
Het is juni en dat betekent dat alle kinderen op schoolreisje gaan. Waar en wanneer gaan ze? 
Groepen 1 + 2  maandag 25 juni  Sprookjeswonderland (Enkhuizen) 

Groepen 3 + 4  dinsdag 5 juni   Julianatoren (Apeldoorn) 

Groepen 5 + 6  donderdag 28 juni  Drievliet (Den Haag) 

Groepen 7 + 8  dinsdag 19 juni   Walibi (Biddinghuizen) 

De kosten hiervoor zijn al gedeeltelijk voorgeschoten door school. De kosten zijn dit jaar voor ieder 

kind  € 27,50. Heeft u het schoolreisje voor uw kind nog niet betaald? Doe dat dan voor de datum dat 

het reisje plaatsvindt of neem contact op met de directie. 

rekeningnummer NL 72 INGB 0005 0569 83  

t.n.v. obs De Vier Windstreken  

(o.v.v. schoolreis + voor- en achternaam kind + groep) 
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11. Nieuws van onze taal- en leescoördinator 
 
Kinderen doen hun ouders altijd na, dat weet u als geen ander. Maar 
heeft u zich wel eens gerealiseerd dat dit ook voor lezen geldt? Als u 
wat vaker leest, gaan kinderen dat automatisch ook meer doen. Dat 
kunt u op dit filmpje ook goed zien: 
https://www.youtube.com/watch?v=BLrcqVkyR50.  
Nu heeft u meteen een reden eens lekker op de bank te gaan zitten 
met een boek, een tijdschrift of een krant! 
 
In de vorige nieuwsbrief vertelde ik dat het zo belangrijk is uw eigen 
taal met uw kind te spreken. Nu heb ik een leuk boek ontdekt met 
woorden in vier verschillende talen, namelijk het Nederlands, Engels, 
Turks en Arabisch. Het gaat om Fiep in 100 woorden. 

 
Het is me nog niet gelukt leuke Arabische of Turkse kinderboeken te 
vinden. Kunt u me daarbij helpen? 
 
Ik heb nog een hele leuke site gevonden met allerlei prentenboeken 
die worden voorgelezen! Vooral voor de jongste kleuters echt een 
aanrader. U kunt samen met uw kind kijken en luisteren naar het 
voorleesverhaal en daarna het boek ook nog zelf met uw kind lezen. 
Kijk maar eens op: http://app.wepboek.nl/  
 
Tot slot nog een boekentip voor de oudere kinderen: Ademloos van 
Gerard van Gemert. Het is een heel spannend verhaal over voetbal, 
vluchtelingen, vooroordelen en discriminatie. 
 
 

 

12. Agenda komende periode  
ma. 4 juni  09.30 – 11.15 uur verkeerskunsten  groep 6B 
   schoolreis Julianatoren groepen 3 + 4 
vr. 8 juni  10.00 – 11.00 uur Muzikale Overval groepen 4 t/m 6 
di. 12 juni  08.30 – 09.00 uur koffiedrinken met directie ouders 
do. 14 juni   studiedag leerlingen vrij 
vr. 15 juni   studiedag leerlingen vrij 
ma. 18 juni 08.30 – 11.45 uur Fietsen naar VO (voorbereiding) groepen 8 
di. 19 juni  08.30 – 09.30 uur themabijeenkomst Schatkist ouders kleuters 
   schoolreis Walibi groepen 7 + 8 
   Artis VVE 
wo. 20 juni  12.30 – 15.00 uur 10-minutengesprekken ouders groep 2 
do. 21 juni  15.30 – 18.30 uur 10-minutengesprekken ouders groep 2 
   Amsterdamse Olympische Dag groepen 7 
vr. 22 juni   Olympische Dag in De Banne groepen 6 t/m 8 
ma. 25 juni  schoolreis Sprookjeswonderland groepen 1 + 2 
di. 26 juni  08.30 – 11.20 uur Fietsen naar VO groepen 8 
do. 28 juni   schoolreis Drievliet groepen 5 + 6 
 
   
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond woensdag 27 juni. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BLrcqVkyR50
http://app.wepboek.nl/

