
AVG 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) van kracht. Deze nieuwe Europese privacywetgeving bevat 

striktere regels over de omgang en verwerking van persoonsgegevens. 
Voor scholen geldt dat zij de privacy van leerlingen en personeel zo 

goed mogelijk dienen te beschermen.  

De eerste privacywetgeving stamt uit de jaren ’80. En zo’n negentig 
procent van de AVG was ook al van toepassing in de Wet bescherming 
persoonsgegevens. De AVG geeft burgers meer rechten als het gaat om 

het verwerken en opslaan van hun persoonsgegevens. Ook wordt er 
meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties om 

transparant te zijn over hoe zij met persoonsgegevens omgaan en 
aantoonbaar de wet naleven. 

De Autoriteit Persoonsgegevens zal zich in eerste instantie richten op 

de grote bedrijven en ook zullen er niet direct boetes uitgedeeld 
worden. Het is belangrijk dat schoolbesturen kunnen aantonen dat zij 
‘in control’ zijn. Zij moeten laten zien dat ze goed op weg zijn met het 

opzetten en implementeren van beleid omtrent informatiebeveiliging en 
privacy (IBP). 

Om scholen op weg te helpen met het vormgeven en implementeren 

van beleid en uitvoering omtrent informatiebeveiliging en privacy (IBP) 
hebben Kennisnet, de VO-raad en PO-Raad de Aanpak IBP ontwikkeld. 

Dit online stappenplan helpt scholen om stap voor stap IBP te 
organiseren. 

Met de scholen van Stichting Delta maken we gebruik van deze aanpak 
en kunt u er van uit gaan dat wij, op de goede weg zijn. Wij houden u 

op de hoogte.    
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 

- ma. 18 juni ................ Studiedag groep 1 t/m 4 (leerlingen vrij) 

- wo. 20 juni ................ Kamp groep 8 (dag 1) 

- do. 21 juni ................. Kamp groep 8 (dag 2) 

- vr. 22 juni ................. Kamp groep 8 (dag 3) 

- wo. 27 juni ................ AC-vergadering 

- ma. 2 juli ................... Rapportgesprekken HGW-ronde 3 (groep 1-7) 

- wo. 4 juli ................... Rapportgesprekken HGW-ronde 3 (groep 1-7) 

- do. 5 juli .................... Opvoering eindmusical voor groep 1-7 

- di. 10 juli ................... Opvoering eindmusical voor grootouders 

- di. 10 juli ................... Afscheidsavond groep 8 en ouders 

- wo. 11 juli ................. Uitzwaaimoment groep 8 (door alle groepen) 

- wo. 11 juli ................. Doorschuifmiddag (groep 1-7) 

- do. 12 juli .................. Eindfeest 

- vr. 13 juli .................. Laatste schooldag 2017-2018 

- ma. 27 augustus ........ Eerste schooldag 2018-2019 

 

- Zomervakantie: maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus - 
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Avondvierdaagse 

Vorige week hebben we vier heerlijke wandeldagen gehad. Het weer 

zat mee en de organisatie was in prima handen. We bedanken alle 

hulpouders die hebben meegelopen en in het bijzonder de 

organiserende werkgroep van ouders!  

 

Schoolshirts 

Heeft u thuis nog een oudershirt, dan willen we u vragen deze z.s.m. op school in te leveren op 

het leerplein (einde gang) of bij de leerkracht. U kunt uw naam op de lijst doorstrepen. 

 

Personeelsnieuws 

Op woensdag 20 juni is Lisette van Rossum afwezig i.v.m. nascholing. Esther Grootendorst 

vervangt haar in groep rood. 

 

Op woensdag 20 en donderdag 21 juni is Frank de Bruin afwezig i.v.m. het kamp van groep 8. 

Lisette Miltenburg vervangt hem op woensdag de 20e en Esther Grootendorst op donderdag de 

21e  juni. 

 

Op woensdag 20 juni is Eva Beumer afwezig i.v.m. nascholing. Bibi vd Ven vervangt haar in 

groep 1-2 oranje. 

 

Op donderdag 21 juni is Maaike Top afwezig i.v.m. nascholing. Bibi vd Ven vervangt haar in 

groep blauw. 

 

Rapportmappen 

Heeft u nog rapporten thuis? Wilt u ze dan mee naar school geven? Hartelijk dank alvast! 

 

 
De wekelijkse nieuwsbrief van De Regenboog wordt digitaal verstuurd aan de mailadressen die zijn opgenomen in de 

schooladministratie. U kunt zich aanmelden via administratie@regenboog-debilt.nl. De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de 
website en in het folderdisplay in de hal van de school. 

 


