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Inleiding 

Het zonnetje schijnt en de kinderen en collega’s zijn lekker aan het werk in de eigen groep. Heerlijk! 

We merken dat Corona en alle bijbehorende vragen als: mag ik wel niet naar school komen, moeten 

we wel niet kinderen op laten halen, hoe houden we de bubbels tijdens een pauze instant, krijgen we 

de vervanging wel rond. Het zijn allemaal legitieme vragen waar regelmatig tijd voor nodig is.  

Zo blijven we voorlopig ook nog even buiten op het Meentveld gymmen. Daarmee voorkomen we 

ingewikkelde constructies om naar de gymzaal te moeten gaan.  Regelmatig poppen er weer nieuwe 

vraagstukken op, waar we antwoorden op moeten gaan geven. We proberen daarbij alle 

maatregelen goed in het oog te houden, maar hebben daarnaast ook een afweging te maken vanuit 

onze kerntaak: Goed onderwijs geven. Zo werken wij als Kompas met onze kinderen en ouders door 

in deze bijzondere tijd.  Corona bepaalt veel in ons leven, maar met die beperkingen maken we er 

samen (school/leerlingen/ouders) wel  het beste van! 

Personeel 

Juf Maddy heeft aangegeven dat ze haar invalwerkzaamheden op Het Kompas niet meer volledig kan 

blijven doen vanaf 1 mei, omdat ze ja heeft gezegd tegen een andere baan. Voor haar is het een 

mooie kans, maar als school vinden we het jammer dat ze ons gaat verlaten.  

Juf Maddy heeft als inval IB’ er een duidelijke toegevoegde waarde gehad. We gaan ons beraden op 

de te nemen vervolgstappen.  Verderop in deze nieuwsbrief geeft zij verdere uitleg hierover in een 

persoonlijk bericht.  

Veiligheid op internet voor groep 7 en 8 

Begin februari is de gemeente Leusden een campagne gestart 

om jongeren te motiveren om een Cyber Agent te worden. Ze 

worden een Cyber Agent door de gratis game Hack Shield te 

spelen, waarin ze alles leren over veiligheid op het internet. We 

merken namelijk dat er steeds meer oplichting plaatsvindt door 

bijv. het achterhalen van wachtwoorden op internet of het 

klikken op foute whatsapp berichten. Binnenkort is daar in 

onze bovenbouwgroepen ook aandacht voor. Op deze manier 

proberen we jongeren op een interactieve manier veilig op het 

internet te laten surfen.  

Voor alle kinderen en ouders is  daarom dit filmpje. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RhF7h9rA1V0


Gebruik van Google op de Voila scholen 

Afgelopen week was er veel nieuws over het gebruik van Google G Suite 

(Google for Education)  in het onderwijs. De Voila scholen maken 

allemaal gebruik van dit systeem. 

Er is uit een onderzoek (DPIA) naar voren gekomen dat er bepaalde 

privacy risico's kleven aan het gebruik van dit systeem. De onderzoekers 

zijn samen met Google en de Autoriteit Persoonsgegevens in gesprek 

over de noodzakelijke oplossingen. 

De uitkomst van dit onderzoek geeft voor ons geen aanleiding om op 

stel en sprong te gaan stoppen met het gebruik van Google G-Suite. De 

verwachting is dat Google aanpassingen gaat doorvoeren waardoor de 

de geconstateerde risico's worden weggenomen. Dit is ook het advies 

van Cloudwise (onze netwerkbeheerder) en van Sivon de landelijke belangenbehartiger van 

onderwijsbesturen op het gebied van ICT.  Zie hiervoor de blog van Cloudwise en de veelgestelde 

vragen DPIA Google van Sivon. 
Als Taskforce AVG van de stichting Voila zullen we deze ontwikkelingen op het gebied van privacy en 

informatiebescherming nauwlettend blijven volgen en daar adequaat op in spelen.  

 Taskforce AVG stichting Voila 

 

Bericht van juf Maddy 

Alle kinderen een passende plek in het onderwijs dat is waar mijn onderwijshart harder door klopt. 

Na een aantal jaren als leerkracht en later als Intern begeleider heb ik samen met mijn collega’s 

kunnen werken aan een kwalitatieve structuur in onderwijszorg. Door een nauwe samenwerking met 

ouders, ketenpartners, het team en de leerling is het ons vaak gelukt om de onderwijs- en 

begeleidingsbehoefte van de leerling en/of de omgeving goed in kaart te brengen en met elkaar de 

eerste stappen te kiezen om het onderwijs passender te maken.  

Nu is er een kans op mijn pad gekomen om op een andere schaal verder te bouwen aan passend en 

inclusief onderwijs. Per 1 mei zal ik starten als onderwijsondersteuner bij het 

samenwerkingsverband.  

Om de lopende zaken goed af te kunnen ronden/ over te kunnen dragen zal ik tot het einde van dit 

schooljaar voor 1 dag per week bij Voila betrokken blijven als Intern Begeleider op beide scholen. Dit 

geeft het team de tijd om de verantwoordelijkheden samen te dragen en/of invulling te geven aan 

een vacature die zal ontstaan.  

 

Ik ben nog een tijdje betrokken, maar mocht u zorgen of vragen hebben dan kunt u mij hier gerust 

over aanspreken zodat we samen kunnen verduidelijken wat er de komende tijd nodig/ wenselijk is.  
 Maddy Lafforest, IB’er 

 

Zorg goed voor elkaar. 

Heb jij hulp nodig/ Of ken jij iemand die hulp kan gebruiken? Doet je 

wasmachine het niet meer? Of is je tv stuk? Heeft je kind een 

nieuwe fiets nodig? Geld is er niet of onvoldoende? Wellicht kan 

Caritas helpen. 

Laten we goed voor elkaar zorgen. Omzien naar elkaar. Een 

helpende hand is dichtbij. Ook bij jou in de buurt. Wij zijn dichtbij. 

Neem contact met ons op voor hulp: secretaris.pci@stlucas.nu 

 Caritas | St. Lucasparochie 

https://cloudwise.nl/onderzoek-dpia-naar-veiligheid-van-google-workspace-for-education/
https://cloudwise.nl/onderzoek-dpia-naar-veiligheid-van-google-workspace-for-education/
https://www.sivon.nl/actueel/veelgestelde-vragen-dpia-google/
https://www.sivon.nl/actueel/veelgestelde-vragen-dpia-google/
https://www.sivon.nl/actueel/veelgestelde-vragen-dpia-google/


Agenda 

5 maart nieuwsbrief 14 

12 maart juf Petra jarig 

19 maart nieuwsbrief 15 

29 maart theoretisch verkeersexamen groep 7 & 8 

1 april Paasviering 

2 -5 april Goede vrijdag + Pasen ( geen les) 

6 april studiedag  ( geen les) 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Wilbert Koelewijn  

Directeur Het Kompas 


