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Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Met ingang van 25 mei 2018 is de wet AVG in werking getreden. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde
privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet meer geldig
is.
Uiteraard moeten Nederlandse scholen voldoen aan de nieuwe regels. Wij zijn als school verplicht om beter te
onderbouwen waarom we persoonsgegevens van leerlingen (en ouders) verzamelen en verwerken en hoe lang wij
die gegevens bewaren.
De gegevens over uw kind, welke in de meeste gevallen rechtstreeks van u als ouder zijn ontvangen, worden enkel
verwerkt, omdat dit wettelijk verplicht is. Persoonsgegevens die hier niet aan voldoen worden uitsluitend met uw
toestemming verwerkt. Hierbij valt te denken aan toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal, medische
gegevens, etc.
De persoonsgegevens van uw kind worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers kunnen
bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast worden de gegevens niet
langer dan noodzakelijk bewaard.
Binnen stichting Veldvest is een werkgroep opgericht, die de verwerking van alle persoonsgegevens, zoals wij die op
dit moment op de scholen gebruiken, in kaart brengt en indien nodig adviseert in aanpassingen in de verwerking van
de persoonsgegevens.

Tevredenheidspeilingen Veldhoven Midden
In de maand maart hebben wij –net zoals alle Veldvestscholen- tevredenheidspeilingen afgenomen
onder ouders, personeelsleden en de leerlingen van groep 6 t/m 8. Wij hebben deze uitslagen met het team
besproken. In de Schoolraadvergadering van 6 juni jl. hebben wij de uitslag van de peilingen uitgebreid aan
de orde gesteld. Via deze weg willen wij ook u op de hoogte stellen van de belangrijkste bevindingen.

Resultaten Basisschool EigenWijs
Oudertevredenheidspeiling
Het totale beeld van de uitslag geeft een positieve score
aan op alle 6 hoofddomeinen, waarbij we mogen spreken
van een door u aangegeven algeheel positief beeld van
tevredenheid. Het deelnamepercentage op Basisschool
EigenWijs was 17 % en daarmee helaas niet representatief.
Toch nemen we de feedback serieus. Een aantal subdomeinen vraagt om aandacht: het omgaan met sociale media (leerstofaanbod), de wijze waarop de school
kinderen met gedragsmoeilijkheden begeleidt (leerling ondersteuning), de wijze waarop de school omgaat met
pestgedrag (leefklimaat op school). Een aantal ouders geeft aan minder tevreden te zijn met de inrichting van het
schoolplein (huisvesting en voorzieningen).
Een aantal ouders heeft een aanvullende opmerking gemaakt. Ouders gaven meerdere malen aan dat er meer
aandacht besteed kan worden aan een uitdagend leerstofaanbod voor de meer begaafde leerlingen. Ook is een
‘weet ik niet’-knop of een knop ‘niet van toepassing’ wenselijk in de tevredenheidspeiling.
Wij zijn erg blij met de uitslag van de tevredenheidspeiling. Het aandachtpunt over de inrichting van het schoolplein
en de omgang van de leerlingen met elkaar hebben onze volle aandacht. De leerlingenraad van Veldhoven Midden
heeft een plan gemaakt voor spelmaterialen per groep. De omgang met elkaar komt in de groepen voortdurend aan
de orde bij de lessen van de Vreedzame school en bij Burgerschap.

Leerlingtevredenheidspeiling
Zo’n 97% van de leerlingen heeft de peiling ingevuld en ook deze uitslag laat een positief beeld zien. Leerlingen
geven aan dat zij het leerstofaanbod wat minder aantrekkelijk vinden, soms wat lang moeten wachten op hulp van
de leerkracht. Ook hierbij is de omgang met elkaar en de wijze waarop zij leren over andere culturen een
aandachtspunt. Wij hebben door middel van de aanschaf van nieuwe methodes aandacht voor het aantrekkelijker
maken van de lessen. Volgend schooljaar gaat de school werken met de nieuwe methode Wereldoriëntatie ‘ Blink”.
Daarnaast staat de aanschaf van een nieuwe taal- en spellingmethode op de planning.
Personeelstevredenheidspeiling
De uitslag van de personeelstevredenheidspeiling laat, ondanks dat ook hier het beeld overwegend positief is, de
meest kritische uitslag zien. We hebben hier uitgebreid met het team over gesproken, maar we leggen de lat voor
onszelf hoog om de dingen nog beter te doen. Het gaat dan met name om de wijze van ondersteuning van
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het team laat een grote behoefte zien om van en met elkaar te leren.
Hierbij wordt nauwe samenwerking tussen clusters gemist; wat door de gebouwelijke inrichting niet altijd bevorderd
wordt. We treffen maatregelen om elkaar in het volgend schooljaar meer te treffen in inhoudelijke
overlegmomenten. Ook hebben we afspraken gemaakt om de instroomprocedure van nieuwe (vierjarige) leerlingen
beter te laten verlopen.

Resultaten SBO De Verrekijker
Oudertevredenheidspeiling
Het totale beeld van de uitslag geeft een positieve score aan op alle 6 hoofddomeinen, waarbij we mogen spreken
van een door u aangegeven algeheel positief beeld van tevredenheid. Het deelnamepercentage op SBO De
Verrekijker was 16,1 % en daarmee helaas niet representatief. Er zijn enkele subdomeinen die om aandacht vragen.
Het gaat om: het omgaan met sociale media, het omgaan met gedragsmoeilijkheden en het organiseren van
activiteiten die ouders inzicht geven in het onderwijs op school. Bij de start van het volgend schooljaar zullen we u
tijdens de informatieavond informeren over de geplande activiteiten in het schooljaar. Tijdens de geplande
studiemomenten zullen we gezamenlijke afspraken maken over de te hanteren pedagogische, organisatorische en
didactische routines.
Leerlingtevredenheidspeiling
100% van de leerlingen heeft de peiling ingevuld en ook deze uitslag laat een positief beeld zien. Leerlingen geven
aan dat zij het leerstofaanbod niet altijd aantrekkelijk vinden, er minder aandacht wordt besteed aan het maken en
leren van huiswerk en vinden dat het schoolgebouw niet altijd netjes is. De leerkrachten gaan met de leerlingen in
gesprek over deze uitkomsten en zullen verkennen op welke manier we gezamenlijk zorg kunnen dragen voor een
prettige leeromgeving. Daarnaast wordt er volgend schooljaar een nieuwe methode voor wereldoriëntatie
aangeschaft.
Personeelstevredenheidspeiling
De uitslag van de personeelstevredenheidspeiling laat een zeer positief beeld zien. Het team is uitermate tevreden
over de samenwerking en de mate waarin teamleden gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle leerlingen vorm
en inhoud geven. Zij zijn kritisch met betrekking tot de mate waarin we er als school in slagen om leerlingen zich
leergebied overstijgende doelen eigen te laten maken. Het leren samenwerken, het vergroten van zelfstandigheid
en een bijdrage leveren aan een positief leerklimaat wordt onderdeel van de geplande studiemomenten volgend
schooljaar.

Afscheid Stanny Lahaije van Basisschool EigenWijs
Zoals u in de informatie rondom de groepsverdeling voor volgend schooljaar heeft kunnen lezen, neemt Stanny
Lahaije aan het einde van het schooljaar afscheid van Basisschool EigenWijs en stichting Veldvest.
Wij willen u graag in de gelegenheid stellen om afscheid te nemen van Stanny. Dit kunt u doen op woensdag 04 juli
a.s. van 12.15 uur tot 13.15 uur onder het genot van een kopje koffie of thee. Wij nodigen u van harte hiervoor uit.
Dit afscheidsmoment vindt plaats in het lokaal van groep 4A.
Uiteraard bedanken wij Stanny voor haar inzet en enthousiasme gedurende de jaren dat zij werkzaam is geweest op
Basisschool EigenWijs en binnen stichting Veldvest. Wij wensen haar veel succes met hetgeen zij nu gaat
ondernemen.

Uitglijden schoolverlaters
Op woensdag 4 juli 2018 zullen de schoolverlaters van SBO De Verrekijker en de leerlingen van groep 8 van
Basisschool EigenWijs om 11.45 uur de school ‘uitglijden’. Zij worden uitgezwaaid door alle andere leerlingen van de
beide scholen. Alle leerlingen vormen daarvoor een erehaag op de grote speelplaats. Natuurlijk bent u als ouders
van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Laatste schooldag: afsluiting
We willen het schooljaar met beide scholen van Veldhoven Midden
afsluiten. Dit doen we op donderdagmiddag 5 juli om 14.40 uur, op
het grote schoolplein. De kinderen krijgen een feestelijke verrassing
en samen zullen wij een lied zingen. Om overzicht te kunnen houden
over onze leerlingen zijn er op het schoolplein vakken getekend waar
de leerkrachten met de hele klas in staan. Wij willen u, als ouder(s),
dan ook verzoeken om achter de linten te blijven staan.
Na deze afsluiting gaan alle kinderen eerst terug naar binnen, zodat
zij zoals gewoonlijk met de hele klas via de eigen uitgang naar buiten
zullen komen.
Wij wensen u uiteraard een hele fijne zomervakantie toe en zien alle
kinderen en ouders graag weer terug op de eerste schooldag,
maandag 20 augustus 2018.

Vrijwilliger gezocht voor hulp in de schooltuin
Onze tuinman, Noud van der Heijden, is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger, die hem kan helpen in de
schooltuin. Wij bieden een leuke werkomgeving, waarbij er vrijheid is om vragen van publiek te beantwoorden. Er is
nauwelijks werkdruk en op tijd ruimte voor koffie/thee. Er is voldoende gereedschap aanwezig en een dikke glimlach
van de kinderen is de beloning.
Wat verwachten wij van een vrijwilliger? Een goede omgang met kinderen die in de tuin komen, een coöperatieve
houding om in goed overleg, samen met Noud de tuin beheren. Enige kennis van een gemengde tuin is een pré of de
bereidheid om deze kennis te verwerven. En tot slot: het is vrijwilligerswerk maar niet vrijblijvend.
De kandidaat dient een bewijs van goed gedrag te kunnen overleggen. Indien u belangstelling heeft of iemand kent
die hiervoor geschikt kan zijn, neem dan contact op met Noud van der Heijden voor een nadere toelichting of
kennismaking, via telefoonnummer: 06-83364949.

Nieuws van Nummereen
Zomervakantie
De laatste loodjes van het schooljaar zijn aangebroken. Wat is het jaar snel gegaan! We kunnen alweer bijna gaan
genieten van de zomervakantie! Op de Clup zijn de voorbereidingen al in volle gang. Zes weken lang alle tijd om
leuke dingen te doen! We hebben dan ook een spetterend activiteitenprogramma met als thema ‘Fiësta’! En dat
betekent dat we op de Clup veel feestelijke, zomerse activiteiten gaan doen. We houden wederom een Clup
Challenge die deze keer in het teken staat van waterspellen, we organiseren ‘Heel Nummereen bakt’ en maken
onder andere sambaballen. Dat wordt leuk! Het complete programma is te bekijken op
www.nummereen.com/vakantieprogramma.

YouTube
Sinds kort beschikt Nummereen Kinderopvang over een eigen YouTube-kanaal. We maken regelmatig filmpjes en
plaatsen deze op het kanaal. Zoals onlangs de aftermovie van de eerste editie van onze Clup Challenge.

Peuterprogramma en dagopvang
Op school staat het thema ‘bewegen’ centraal. Vandaar dat wij deze keer een thema hebben gekozen wat hier
goed bij aansluit: ‘ik ga met de fiets , de auto en...’. De groepen en de hal zijn leuk aangekleed en versierd, er is een
fietsenmaker op bezoek geweest én we hebben met de kinderen een race gehouden. Dat was leuk en spannend!
Ook hebben we spelletjes gedaan, boekjes gelezen, een woordenweb gemaakt en nog veel meer leuke dingen! Ook
hebben onze kinderen kunnen genieten van het mooie weer en het zonnetje. We hebben de watertafel tevoorschijn
gehaald en daar fijn mee gespeeld. Ook hebben de kinderen heerlijk buiten kunnen verven met water en kwasten!
Wat een mooie kunstwerken zijn het geworden. We hebben zelfs het zwembadje opgezet en met de kleintjes fijn in
het water gespeeld. Dat was genieten!
Buitenschoolse opvang
De zomervakantie moet nog beginnen maar we zijn ook alweer druk bezig met de voorbereidingen voor in het
nieuwe schooljaar. Zo willen we bijvoorbeeld graag meer sporten op onze locatie dus zijn we onder andere aan het
peilen waar de sportinteresses liggen bij onze Cluppers.
Voor nu wensen we graag iedereen een hele mooie zomervakantie!

Speel-o-theek Bibelebonts
We hebben vanuit de Speel-o-theek Bibelebonts in alle groepen 1-2 en de
onderbouwgroep van De Verrekijker de afgelopen weken een workshop verzorgd. We
hebben dit heel graag gedaan. Omdat het thema van de workshops Bewegen was,
hebben we de kinderen vooral kennis laten maken met speelgoed waarbij je beweegt.
Denk dan aan Twister maar ook aan kussens waar je over heen kunt lopen en een tunnel
waar je door kunt kruipen. Ook waren er kussens waar je al bewegend muziek mee kon
maken. Verder hebben alle kinderen kennis gemaakt met Petanque. Ook hadden we
diverse materialen bij van het Circus. In de Workshops zagen we alleen maar blije gezichten en kregen we zelfs veel
knuffels om ons te bedanken. Echt heel leuk. Mocht uw kind u hierover ook verteld hebben of bent na het lezen van
dit stukje nieuwsgierig geworden naar onze Speel-o-theek., schroom dan niet en loop gerust binnen. We zitten op
het adres Windmolen 15 (achter de molen bij de Emté). Onze openingstijden zijn woensdag van 14.00-16.00 uur,
vrijdag van 10.30-12.30 uur en 19.00-20.15 uur en zaterdag van 10.30- 12.30 uur.
Namens Speel-o-theek Bibelebonts, Anneke Huijbers

