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Beste ouders/verzorgers,  
 
Na een heerlijke, zonnige meivakantie en een lang pinksterweekend is het nog 
slechts 8 weken totdat de zomervakantie begint. De tijd vliegt! Tijdens deze 8 weken 
moet er nog wel het nodige gebeuren op onze school. In deze brief wordt u 
geïnformeerd over zaken die reeds hebben plaatsgevonden en dat wat nog in het 
verschiet ligt voor de komende periode. Leest u maar mee.  
 
De directie is druk bezig met de organisatie van het nieuwe schooljaar 2018-2019. In 
vakjargon heet dat “de formatie van een school”. Deze formatie houdt in dat er wordt 
nagedacht over de invulling van het personele “plaatje”: hoeveel personeelsleden 
hebben we nodig (eventuele vacatures invullen)? Welke leerkracht zal het komende 
schooljaar welke groep lesgeven? Welke taken krijgen de personeelsleden extra, 
naast hun lesgevende taken (commissies – werkgroepen)? Daarbij moet natuurlijk 
goed rekening gehouden worden met het beperken van de werkdruk waarover de 
afgelopen maanden zoveel te doen is geweest. Tevens wordt gekeken naar de 
inrichting van beide gebouwen: moeten groepen verhuisd worden van het ene naar 
het andere gebouw? Of moet er binnen de gebouwen het nodige verplaatst worden? 
Kortom, een hele organisatorische puzzel die niet 1-2-3 is opgelost. In de laatste 
nieuwsbrief van dit schooljaar, die gepubliceerd zal worden op vrijdag 29 juni 2018, 
zal de definitieve formatie gepresenteerd worden. Ook zal dan de samenstelling van 
de groepen 1/2 en de groepen 3 bekend gemaakt worden, met de bijbehorende 
leerkrachten.  

 
De periode na de meivakantie wordt tevens gebruikt voor de jaarlijkse klassenbezoeken 
uitgevoerd door de drie adjunct-directeuren. Gekoppeld daaraan vinden ook de 
beoordelingsgesprekken plaats in het kader van de tweejarige gesprekkencyclus die wij 
toepassen. U moet weten dat de directieleden ook regelmatig, onverwachts, de groepen 
bezoeken. Wij noemen dit de zogenaamde flitsbezoeken. Gedurende maximaal 5 minuten 
proeven de adjunct-directeuren de sociaal en emotionele sfeer in de groep en tevens hebben 
zij dan oog voor het educatieve aspect. Zo nodig wordt, naderhand, door de adjunct-
directeuren feedback gegeven aan de leerkracht.  
 
Dinsdagavond, 15 mei, heeft weer een MR (=medezeggenschapsraad) vergadering 
plaatsgevonden. Onder voorzitterschap van juf Astrid en in aanwezigheid van afgevaardigen 
namens de ouders/verzorgers en afgevaardigden namens het personeel is die avond 
gesproken over o.a. het vakantierooster voor komend schooljaar en de acties die inmiddels 
genomen zijn naar aanleiding van de enquêtes onder de ouders/verzorgers en leerlingen in 
2017. Bovendien is er kort stilgestaan bij de resultaten van de personeelsbijeenkomst, 
georganiseerd door de personeelsgeleding van de MR op dinsdag 14 mei, met het thema 
“hoe kunnen we de werkdruk verlichten”. Tijdens de MR-vergadering kreeg onze directeur de 
gelegenheid om een korte toelichting te geven bij belangrijke, lopende zaken op onze school. 
Eén daarvan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op bladzijde drie 
van deze informatiebrief vindt u daarover meer informatie.  
 
Op diezelfde bladzijde doen Nancy en Gea, onze schoolassistentes op respectievelijk het 
hoofdgebouw en de dependance, een dringend verzoek om u op te geven als Tussen 
Schoolse Opvang (TSO) kracht. Op beide locaties hebben we nu een nijpend tekort! 
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Zoals u weet hebben we de geplande sportdagen moeten afgelasten. Als alternatief hebben 
de commissies luchtkussens ingehuurd; drie dagen lang hebben de groepen 1 tot en met 8, 
per groep, kunnen springen in de prachtigste opblaasattracties. Het was fantastisch om te 
zien hoe enthousiast en vol energie de kinderen met elkaar bezig waren. Fijn dat de 
afgelasting van de sportdagen zo is opgelost! Bovendien danken wij de Westwijkse 
supermarkt Deen voor de nodige sponsoring! 
 
Onze kinderen van groep 8 zijn nu druk bezig met de voorbereiding van het kamp in juni en 
met de eindmusical in juli. Spannende maar toch ook wel hele leuke tijden. Hun laatste weken 
op de basisschool zijn daarmee ingegaan. Wij hopen dat ze de afgelopen acht jaar als een  
mooie periode in hun leerzame leven hebben beleefd.   
 
Zoals gezegd, in de laatste nieuwsbrief wordt de formatie voor het komende schooljaar 
bekend gemaakt. Nog even geduld alstublieft. Tussendoor vinden nog heel wat activiteiten 
plaats op onze school. Denkt u maar aan de juffen- en meesterdagen en de bezoeken 
“buitenshuis”. Houdt u de DigiDuifberichten goed in de gaten. 
 
Deze informatiebrief eindigt met een dubbele heugelijke mededeling; juf Doris en juf Merel zijn 
beiden zwanger. Van harte gefeliciteerd, dames! 
 
Wij hopen u met deze informatiebrief weer voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u verder 
nog vragen of opmerkingen? Neemt u gerust contact op met de leerkracht van uw kind. 
 
Namens het team van De Triangel een hartelijke groet, 
Guus van Weezenbeek en Theo Bestman 
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Nieuwe leerlingen 
 
In mei 2018 zijn de volgende kinderen bij ons op 
school gekomen: 
 
Aarshia Parangath 1/2I  
Eleanor Welbergen 1/2I  
Eva van Brummelen 3B  
Joris van Brummelen 3C  
Jorn Mollema 1/2D  
Niek Mollema 3B  
Sam Sarrafi Fard 4A  
Tyrique Jubitana 4D  
Lina Mansri 1/2I  
Olivia Venema 1/2I  
Cindy Kuip 1/2I 
 
Wij wensen jullie een fijne, leerzame tijd op onze 
school.  
 

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en onze 
school 
 
Vanaf 25 mei 2018 zijn organisaties verplicht de 
regels van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) toe te passen. De 
AVG is een Europese wet die regels geeft voor de 
omgang met direct en indirect herleidbare 
persoonsgegevens. Dit geldt ook voor het onderwijs.  
 
Medewerkers van het stafbureau van de 
Onderwijsgroep Amstelland zijn druk bezig de 
onderwijsgroep met zijn 11 scholen “AVG-proof” te 
krijgen. Het is belangrijk om de privacy van de 
medewerkers van de Onderwijsgroep en leerlingen 
goed te waarborgen. Om hier goed over na te 
denken en de organisatie op een goede manier in te 
richten is een doorlopend proces. Er zal zoveel 
mogelijk vanuit het stafbureau gedaan worden om 
zo efficiënt mogelijk te werken en de scholen te 
ontlasten. Daarnaast zal een aantal dingen vanuit 
onze school verder opgepakt moeten worden. 
Bewustwording van wat deze regels voor ons werk 
betekenen is een belangrijk aandachtspunt.  
 
Een consultancybedrijf heeft een scan van de 
Onderwijsgroep Amstelland gemaakt om te bepalen 
in hoeverre de organisatie aan de AVG voldoet. Op 
basis hiervan zijn de volgende actiepunten 
opgesteld door het stafbureau: 
 
- acties gericht op het verder vergroten van het 
bewustzijn van medewerkers en ouders; 
- het opstellen van beleid en van procedures rondom 
privacy; en 
- het maken en registeren van afspraken met derden 

die namens ons gegevens verwerken.  
 
Vooruitlopend op deze actiepunten moet onze 
school ook aan de slag met een aantal belangrijke 
zaken rond deze Verordening. U wordt hierover 
nader geïnformeerd door ons maar vooral vanuit het 
stafbureau.  
 

Oproep voor Tussen Schoolse Opvang 
(TSO) krachten op het hoofdgebouw en de 
dependance 
 
Nancy en Gea, onze schoolassistentes en TSO-
coördinatoren op respectievelijk het hoofdgebouw 
(groepen 1/2 t/m 5) en de dependance (groepen 6 
t/m 8), zijn dringend op zoek naar Tussen Schoolse 
Opvang krachten. Ouders, verzorgers, opa’s en 
oma’s die denken “dat is wel wat voor mij”, neem 
dan contact op met Nancy (telefoon: 020-6453825) 
of Gea (telefoon: 020-6408706). 
Een belangrijke voorwaarde is wel dat u regelmatig 
kunt helpen bij de Tussen Schoolse Opvang. Dit 
zorgt namelijk voor het vertrouwde gevoel bij de 
kinderen: een bekend gezicht tijdens het TSO-uurtje. 
 

MadScience – data 
 
De dinsdagen dat de naschoolse activiteiten van 
MadScience plaatsvinden zijn: 
 
kinderen die op school in groep 3 & 4 zitten:  
 
Starttijd: 15:15  
 
Dag 1: 17-4-2018 
Dag 2: 24-4-2018 
Dag 3: 15-5-2018 
Dag 4: 22-5-2018  
Dag 5: 29-5-2018 
Dag 6: 05-6-2018 
 
kinderen die op school in groep 5 t/m 8 zitten. 
 
Starttijd: 15:25 
 
Dag 1: 12-6-2018 
Dag 2: 19-6-2018 
Dag 3: 26-6-2018 
Dag 4: 03-7-2018 
Dag 5: 10-7-2018 
Dag 6: 17-7-2018 
 
De lessen duren een uur. 
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Sponsorkliks.com 
 
Moet u nog een bestelling plaatsen bij Bol.com of 
Booking.com? Doet u dat dan via: sponsorkliks.com: 
 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?cl
ub=8313 
 
Onze school ontvangt dan een stukje commissie dat 
wij zullen opsparen om uit te geven aan een 
speciaal doel.  
 
 
 
 
 
 

The monthly newsletter is translated into English by 
one of our mothers, Sian Schneider, 
who comes from Ireland. We extend 
our warmest thanks to her. You will 
find the translated newsletter on the 
website under INFO '17-18  

 
 
 

De laatste informatiebrief van dit schooljaar 
wordt op vrijdag, 29 juni, verstuurd.  

 
In deze brief wordt tevens de formatie voor het 

schooljaar 2018-2019 bekendgemaakt.   
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