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Belangrijke data 
 

13 juni  Straatspeeldag 

13 juni  Excursie Rijksmuseum groep 4 en 5  

18 juni  19.00 uur MR-vergadering 

19 juni  Uitje fruitpark groep 2/3  

20 juni  Studiedag – alle kinderen vrij  

21 juni  Uitje fruitpark groep 1/2 

22 juni  Rapporten mee  

25 juni  Oudergesprekken 14.30 -17.00 uur 

26 juni  Oudergesprekken 14.30 -20.00 uur  

27 juni  Verjaardagen leerkrachten groep 1 t/m 8  

29 juni  Bedankuurtje 13.00 – 14.00 uur (i.p.v. maandag 2 juli) 

3 juli  Musical groep 8 voor grootouders, broers/zussen, overige belangstellenden.  

3 juli  Afscheidsavond groep 8  19.00 uur (i.p.v. 4 juli)  

4 juli  Groep 8 later op school: 11.00 uur  

5 juli  Groep 8 afscheidsochtend, snoep strooien en vrij v.a. 12 uur  

5 juli  Wenmiddag voor groep 1 t/m 7  

6 juli  Laatste schooldag – alle kinderen vrij om 12.00 uur  

 

 
Schoolshirts 
De laatste weken hebben we regelmatig onze schoolshirts aan gehad. 

Het is de bedoeling dat deze shirts vuil mee naar school terug komen.  

Ze worden dan per klas door één ouder gewassen. 

Zo houden we eenheid in kleur en model. 
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Inschrijven oudergesprekken 25 en 26 juni  
Op maandag 25 juni en dinsdag 26 juni zijn de 10-minutengesprekken voor de ouder(s)/verzorger(s) van groep 1 t/m 7.  

Graag willen wij u uitnodigen voor het maken van een afspraak. 
Voor de leerlingen uit groep 6 en 7 is dit oudergesprek tevens een adviesgesprek, waarin er een voorlopig advies wordt 

gegeven voor het voorgezet onderwijs. Leerlingen uit groep 7 zijn van harte welkom om samen met u bij dit adviesgesprek 

aanwezig te zijn.  

 

Alle leerlingen krijgen op 22 juni het tweede rapport mee. Dit rapport zal bestaan uit een algemene rapportage, een uitdraai 

van het CITO volgsysteem met de laatste toetsresultaten en een rapportage van ons nieuw volgsysteem ZIEN! voor het volgen 

en in kaart brengen van de sociaal emotionele ontwikkeling.  

- Ouders met 3 of meer kinderen kunnen zich vanaf maandag 11 juni inschrijven (anders kunnen zij zich moeilijk inplannen). 

- Ouders met 1 of 2 kinderen kunnen zich vanaf woensdag 13 juni inschrijven.  

- De inschrijving sluit op dinsdag 19 juni.  

U kunt inloggen via https://inschrijven.schoolgesprek.nl 

Uw inlogcode is de voornaam van uw kind. 

Uw wachtwoord is uw postcode, bijv. RRST23 

Klik op de openstaande planning en selecteer uw gewenste tijd (hoe later u inschrijft, hoe minder vrije momenten 

beschikbaar zijn). 

Wilt u bij het plannen van meerdere gesprekken, er minimaal 10 minuten tussen laten? 

Vul eventueel een opmerking in, ter voorbereiding voor de leerkracht(e 

 
Adviesgesprekken groep 6 en 7  
Tijdens de oudergesprekken eind juni, krijgen de leerlingen van groep 6 en 7 een advies voor het voorgezet onderwijs. 

Verwachtingen van ouders en school worden op deze wijze eerder afgestemd en ouders kunnen samen met hun kind zich 

gerichter oriënteren op het voortgezet onderwijs in groep 7. De leerkracht van groep 6 geeft een indicatie-advies. Hij brengt 

op een open en verkennende manier de verwachtingen vanuit school ter sprake. Deze wordt naast de verwachtingen van 

ouders gelegd. Het doel van het gesprek is het afstemmen van verwachting wat betreft de toekomstige instroom op het 

voortgezet onderwijs.  

De leerkracht van groep 7 geeft een voorlopig advies. We nodigen ouders uit, maar ook het kind zelf, om bij dit gesprek 

aanwezig te zijn. We vinden dat kinderen eind groep 7 oud genoeg zijn om mee te praten over hun eigen niveau. Ze kunnen 

direct horen in dit gesprek wat de uitstroomverwachting nu voor hen is en waar ze eventueel nog aan kunnen werken. Het 

volledige protocol uitstroom en advisering vindt u op onze website www.dehien.nl  

 
 

 

 

 

 

https://inschrijven.schoolgesprek.nl/
http://www.dehien.nl/
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Oproep ouder werkgroep gezonde school  
 

Onze gezonde school-werkgroep is alweer bijna een jaar actief.  Deze werkgroep bestaat uit 3 

ouders en 2 teamleden. 1 van de 3 ouders stopt met haar deelname aan deze werkgroep 

omdat haar kind de Hien verlaat.  

We zijn op zoek naar een lid voor deze werkgroep. Namens de ouders zitten in deze werkgroep 

Petra de Vogel en Mira van Grinsven en namens het team Mirjam Londema en Evelien Buis. 

Deze werkgroep borgt het voedingsbeleid en gaat komend schooljaar aan de slag met het 

onderwerp sport en bewegen. Mocht u interesse hebben om deze werkgroep te komen 

versterken, dan kunt u dit kenbaar maken bij Evelien Buis – e.buis@cnbdehien.nl  of loop even 

binnen.  

 

Inmiddels het themacertificaat ‘voeding’ vanuit de GGD toegekend. De Hien mag zich vanaf nu officieel een ‘gezonde school’ 

noemen. Het voedingsbeleid van onze school vindt u als bijlage bij deze Hienwijzer en op onze website. Hierin staat 

beschreven hoe wij omgaan met het 10-uurtje, de lunch en traktaties.  

 

 

Rijksmuseum groep 4 en 5 
Woensdag 13 juni gaan de groepen 4 en 5 op excursie naar het Rijksmuseum. 

De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht, waarna we om 9.00 uur met de bus vertrekken richting Amsterdam. 

In het Rijksmuseum zullen de kinderen kennis opdoen over de kunstwerken en het leven in de Gouden Eeuw. 

De kinderen moeten op deze dag wel gewoon hun drinken en fruit meenemen, net zoals hun lunch.  

Denkt u bij wagenziekte aan een reispilletje?  De verwachtte aankomsttijd op school is 14.30 uur. 

 

 

Verjaardagen kinderen 18 t/m 26 mei  
Oh oh….  Natuurlijk waren er kinderen jarig van 18 t/m 26 mei, maar zij stonden per ongeluk niet vermeld in de vorige 

Hienwijzer…. Excuses hiervoor!  

We feliciteren alsnog:  

 

21 mei   Lieke Roelofsen     9 jaar  

21 mei  Franek Brodziak     8 jaar  

22 mei   Laura van Blijderveen    4 jaar  

22 mei   Bodil Gerritsen   12 jaar  

23 mei   Youp Wijland   11 jaar  

24 mei   Bodine van Beek    5 jaar  

24 mei   Fleur Dams  10 jaar 

 

 

 

 

 

mailto:e.buis@cnbdehien.nl
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Hiep Hiep Hoera!  
12 juni   Joas Hanhart        5 jaar   

14 juni   Tamara van Schaik     12 jaar  

18 juni   Suzan van de Voort       7 jaar  

19 juni   Nora Bitter       5 jaar  

19 juni   Bas Dams     13 jaar  

20 juni   Claire Wiggelman      12 jaar  

21 juni   Femke van Hout      11 jaar  

21 juni   Keano van Ooijen        8 jaar  

22 juni   Sjors van Ingen     11 jaar  

24 juni   Luca Christiaans     12 jaar   

 

 

 

Nieuwe privacywet – AVG  
In de afgelopen periode heeft u vast gelezen of gehoord over de privacywetgeving of AVG. Dit alles heeft te maken met de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 in werking is getreden. De wet ziet er op toe dat privacy 

serieus wordt genomen. In heel Europa gelden daar dezelfde regels voor, hoewel een uitvoeringswet wat ruimte voor 

landelijke verschillen laat. Maar wat betekent dat precies voor ons?  

 

Sinds 2001 kennen we de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In eerste instantie zag het College Bescherming 

Persoonsgegevens toe op het goed regelen van Privacy. Sinds er ook boetes uitgedeeld kunnen worden is de naam 

aangepast in Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP ziet toe op naleving van de wet. De AVG is de strengere, Europese 

opvolger.  

De belangrijkste verschillen van AVG met de WBP:  

 de definitie persoonsgegeven is uitgebreid, IP-adressen, MAC- adressen, cookies vallen er ook onder;  

 rechten van de betrokkene zijn uitgebreid, bijvoorbeeld het recht op dataportabiliteit en vergetelheid;  

 er zijn geen vrijstellingen meer, maar in plaats daarvan is een Verwerkingsregister verplicht;  

 bij verwerking op grote schaal dient er een data protection impact analyse gemaakt te worden;  

 overheidsinstanties/publieke organisaties moeten een Functionaris Gegevensbescherming aanstellen.  

Om binnen een organisatie hier op toe te zien moet er een functionaris gegevensbescherming (FG) benoemd worden. 

Stichting Trivium, waar De Hien onder valt, heeft deze functionaris inmiddels benoemd in de persoon van de heer Simon 

Lise.  De FG is een belangrijke functionaris rondom de AVG. De FG is verantwoordelijk voor het houden van onafhankelijk 

toezicht op, en adviseren van de organisatie over de juiste en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Dit betekent dat 

de FG bij alle mogelijke processen waar persoonsgegevens worden gebruikt betrokken is of betrokken is geweest. De wijze 

waarop de persoonsgegevens gebruikt worden zijn door hem beschreven in het bijbehorende beleidsdocument. Ook de 

formele communicatielijn van de gehele organisatie naar de Autoriteit Persoonsgegevens, met betrekking tot vragen en 

klachten over de verwerking van persoonsgegevens, loopt via de FG.  
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De taken en verantwoordelijkheden die gelden bij de FG zijn:  

 toezicht houden;  

 inventarisaties van gegevensverwerkingen maken;  

 meldingen van gegevensverwerkingen bijhouden;  

 vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie afhandelen;  

 interne regelingen ontwikkelen;  

 adviseren over technologie en beveiliging (de school moet beschikken over een goed beveiligde netwerk); 

 input leveren bij het opstellen of aanpassen van een (digitale) gedragscode.  

 Verder kan de FG geraadpleegd worden bij:   

 een (vermeend) datalek, dus een incident waar mogelijk persoonsgegevens zijn gelekt, bijvoorbeeld wanneer een 

USB-stick, laptop, tablet of telefoon kwijt of gestolen is;  

 onduidelijkheid over privacy, bijvoorbeeld bij het delen van persoonsgegevens;  

 het maken van afspraken met derden/externen over het delen van persoonsgegevens.  

  

Maar wat betekent deze wet voor u als ouder?  

 De school is verplicht om leerlingen en ouders te informeren over welke persoonsgegevens zij verplicht aan de 

school moeten geven.  

 De school is verplicht om ouders te informeren over datgene wat er met de persoonsgegevens wordt gedaan. Zo 

worden de persoonsgegevens o.a. ingezet voor de koppeling met educatieve software. Via deze wijze hebben 

leerlingen toegang tot hun digitale leeromgeving.  

 De school is verplicht te melden als er informatie over u of over uw kind via andere organisaties bij school komt of 

wordt opgevraagd. Wanneer de informatie van uw kind direct bij ouders wordt verzameld, dan hoeven ouders niet 

geïnformeerd te worden.  

 De school heeft ieder schooljaar opnieuw toestemming nodig voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind 

voor op de website, social media, schoolgids, nieuwsbrief of schoolkalender e.d. Wanneer ouders hiervoor 

toestemming hebben, kunnen zij later in het schooljaar deze toestemming ook weer intrekken.  

U heeft hiervoor vorige week een email ontvangen met de vraag een vragenlijst in te vullen. Als u dit nog niet heeft 

gedaan, wilt u dit dan als nog doen via deze link?  https://goo.gl/forms/2pVxm6ZJwma0lpZg2  

De hierboven genoemde punten geven inzicht in de belangrijkste punten van AVG binnen de scholen m.b.t. de ouders. Voor 

het personeel van Stichting Trivium is een beleidsdocument geschreven met de regels en afspraken waar zij zich aan moeten 

houden. Het gaat dan bijvoorbeeld over het wachtwoordbeleid, het verwijderen van bijlagen bij e-mails en het uitloggen van 

je computer bij het verlaten van het lokaal. Mocht u meer over dit beleidsdocument willen weten dan kunt u contact 

opnemen met dhr. Simon Lise, functionaris gegevensbescherming Trivium: FG@trivium-onderwijs.nl. Als u meer wilt lezen 

over de AVG kunt u kijken op de volgende websites: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

www.kennisnet.nl  

 

 

 

https://goo.gl/forms/2pVxm6ZJwma0lpZg2
mailto:FG@trivium-onderwijs.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
http://www.kennisnet.nl/
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Gezocht: Een timmerman  
Voor onze kleuters zouden we graag een ‘modderbuitenkeuken’ willen naast de zandbak. Om u een idee te geven wat we 

hiermee bedoelen, vindt u hieronder wat voorbeelden van een modderbuitenkeuken.  We zijn op zoek naar een handige 

vader, opa, buurman of andere vrijwilliger die dit voor ons zou willen timmeren. Kunt u dit en zou u dit willen doen of weet 

u misschien iemand die dit kan en wil, dan horen we dit graag. U kunt even binnen lopen bij Evelien Buis of een mailtje 

sturen naar: e.buis@cnbdehien.nl   

 

Onze kleuters zouden er heel blij mee zijn!  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:e.buis@cnbdehien.nl
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Uitje groep 2/3 

 

Donderdag 7 juni hebben de we als groep 2/3 vanaf half 12 in de tuin van Jesse Bruyn doorgebracht. 

Het was een heerlijke middag met picknicken, waterspelletjes, springen in een luchtkussen, trampoline, schommelen, snoep 

happen en lekker spelen en voetballen in de tuin. 

Jesse en zijn moeder, heel hartelijk dank voor de gastvrijheid! 
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