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Jaargang 18-19
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ACTIVITEITEN:
24 dec. t/m 07 jan.
di. 08 jan.
ma. 14 jan.
di. 15 jan.
di. 15 jan.

Kerstvakantie + studiedag leerkrachten
Ouderavond klas 6 i.s.m. Parcival College
Ouderavond klas 4A en 4B
Klassenouders- overleg in BSO ruimte 1e etage
Ouderavond klas 5

Kerspel en vieringen
Het was fijn dat het authentieke kerkje in de Haddingestraat tot
tweemaal toe goed gevuld was met publiek. Verwondering bij de
jongsten, herkenning bij de oudere kinderen en hun ouders, opa’s,
oma’s en overige belangstellenden. Allen genietend van een prachtig
spel met als thema het traditionele kerstverhaal. Vanaf deze plek
bedanken we de spelers (costumières en regisseur incluis), de dames
van de schmink, de cateraars, de man van het licht, de pianist, het
kinderorkest o.l.v. Rian, de 6e klasleerlingen die onze gastheer en
gastvrouw waren en ook het aandachtige publiek.
Dank ook aan allen die de afgelopen weken de adventsconcertjes
gaven. Het was fijn om zo ‘s morgens vroeg telkens verrast te worden
met kerstklanken. De extra inzet van alle teamleden mag hier ook benoemd. Vele extra uurtjes zijn
gestoken in de voorbereiding van alle extra activiteiten voor de kinderen in deze feestmaand.
Eveneens dank voor de inzet van ouders bij bijvoorbeeld de Adventskransen en de prachtig beplakte
ramen. En mooi was vanochtend de samenzang op het plein en al was het in de regen, het is
bijzonder om te zien en te horen hoe verbindend ‘samen doen’ en ‘samen zijn’ werkt.

Film
Een tijdje terug was Eefje Vaghi, zelfstandig programma-maker, bij ons op school om opnames te
maken voor het programma Mijn weg naar school. De uitzenddatum de aflevering die bij ons op
school werd gemaakt is bekend! De aflevering wordt op 27 december uitgezonden, in het
middagblok van Kindertijd, rond 14:20 op NPO3. Hierop is te zien hoe Silke, haar broer Yannick en
haar zusje Rifka samen met hun vader op één heel bijzonder lange fiets op school komen en hoe de
schooldag voor in de klas begint (ouders van de klas waren hiervan op de hoogte). De dag ervoor, 26
december zal de aflevering te zien zijn die Eefje in Moldavië heeft gemaakt, hiervoor heeft Silke’s
broer Yannick de stem ingesproken.
Onderstaande afleveringen zijn inmiddels uitgezonden bij KRO-NCRV. en op het youtube kanaal van
Kindertijd geplaatst door de omroep. Onderstaande links zijn de ‘officiële' links naar het youtube
kanaal van Kindertijd die daar door de omroep zijn geplaatst.
My way to school - Italy
My way to school - Suriname
My way to school - Tanzania
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De AVG, wat moet onze school ermee?
Privacy is door de digitale opmars een steeds belangrijker aandachtspunt geworden omdat gegevens
zo eenvoudig kunnen worden bewaard en gedeeld: Bedrijven verzamelen gegevens van je waar ze
maar kunnen, omdat die gegevens meer waard zijn dan goud.
Digitale rapporten van alle soorten worden opgeslagen, gemaild, besproken, uitgewisseld en geprint.
De Europese wetgeving wilde met één wet voor al die gegevens de veiligheid regelen, de privacy
waarborgen en duidelijkheid scheppen voor ons als burger wat er mee wordt gedaan.
Die wet is van kracht sinds mei van dit jaar en heet “AVG” (Algemene Verordening
Gegevensbescherming”. Een veelomvattende wet, die veel vraagt van elke organisatie.
Ook scholen hebben hier mee te maken.
Natuurlijk gebruiken wij de gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers alleen om ons
onderwijs zo goed mogelijk te organiseren. Wij verhandelen geen gegevens voor inkomsten!
Maar dat wij zorgvuldig met die gegevens omgaan is niet genoeg: we moeten ook aantonen welke
gegevens we hebben, waarom we die hebben, hoe we ze beveiligen, wanneer we ze weggooien en
hoe je dat controleert.
Dat is veel en kostbaar werk waar Stichting vrijescholen Athena bovenschools (in samenwerking met
enkele andere bestuursorganisaties) intensief mee bezig is. Athena laat zich daarin bijstaan door een
organisatiedeskundige.
Een belangrijk aspect is de aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming die belast is met
de controle op hoe wij werken aan het AVG-proof maken van onze activiteiten en procedures.
Zorg dragen voor de veiligheid van de gegevens van onze leerlingen, ouders en medewerkers hebben
we nooit licht opgevat, deze wet vraagt ons dat ook formeel vast te leggen en te controleren.
Leerling dossiers worden altijd al met grote zorg omgeven.
Maar ook een lijstje van namen met telefoonnummers is al aan regels uit deze wet gebonden.
In onze schoolcultuur, waarin samen ergens voor staan een hoog goed is, is dat soms wel even
zoeken en wennen. Maar ook in die kleine zaken willen we zeker weten dat we ieders privacy op de
juiste wijze respecteren. Daar moeten we samen met onze ouders de goede vormen voor vinden.
Leonard Versnel,
Beleidsmedewerker ICT, Vrijescholen Athena

Afsluitend
Blijft u ook in het nieuwe jaar de weekberichten goed volgen. Zodoende bent u steeds op de hoogte
van de meest actuele ontwikkelingen en activiteiten op de Widar. En denk erom: maandag na de
vakantie zijn alle kinderen nog vrij in verband met een studiedag van de leerkrachten.
Fijne vakantie en tot in het nieuwe jaar !
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