
 

 

Nieuwsbrief 11 december 2020    

 
 
Het verbeteren van het onderwijs van onze school en deelname 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. 
 
Onze 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 bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van jullie kind(eren), dan kun je dit 
laten weten door vóór de kerstvakantie een mail te sturen naar Martine: directie@bs-loshoes.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. 
 

http://www.cbs.nl/
http://www.nationaalcohortonderzoek.nl/
mailto:directie@bs-loshoes.nl


  

Kerstfeest 
Op donderdag 17 december zal onder schooltijd het kerstfeest 
plaatsvinden. Door alle Coronamaatregelen hebben we naar een 
alternatief moeten zoeken voor het jaarlijkse kerstbuffet in de avond. 
Dat alternatief hebben we gevonden! 
We gaan er een hele leuke dag van maken. Een aantal zaken op een rij die voor jullie als ouders 
handig zijn om te weten: 

• De kinderen mogen die dag, als ze dat willen, in hun mooiste kerstkleren naar school komen. 

• De schooltijden zijn net als anders van 8.30 uur tot 14.00 uur. 

• De kinderen hoeven dit jaar geen hapje mee te nemen voor het kerstbuffet en ook bord en 
bestek mogen thuis blijven. 

• Wij zorgen voor het eten tijdens de lunch (waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met 
kinderen die bepaalde dingen niet mogen hebben). 

• Voor het eerste pauzemoment in de ochtend is het van belang dat de kinderen wel zelf iets 
te eten en te drinken meenemen. 

 
We hopen op een ontzettend leuke dag en hebben er heel veel zin in! 
 
 

 
 
 
Ter herinnering 
Vanwege de Coronamaatregelen is het niet de bedoeling dat ouders in school komen. Wanneer het 
echt noodzakelijk is om in school te komen, willen we jullie vragen een mondkapje te dragen. 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst: 

• Familiefilms in Filmhuis De Kappen december 2020 
 
Op de pagina Fotoalbums zijn twee nieuwe albums geplaatst: Sint in de onderbouw en Sint in de 
middenbouw. De foto’s van de bovenbouw hopen we zo snel mogelijk te plaatsen. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
17-12   Kerstviering (onder de reguliere schooltijd) 
21-12 t/m 03-01 Kerstvakantie 



02-01   Ramen lappen 
05-01   Kinderraad 
12-01   MR 
25-01   Basketbaltoernooi groepen 7 en 8 
 

 

 


