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31 maart 

Portretfoto’s 
leerlingen Uithof 

 
2 april 

Goede vrijdag 
Vrij! 

 
5 april 

2e paasdag 
Vrij! 

 
26 april – 7 mei 

Meivakantie  
 

13, 14 mei 
Hemelvaart 

Vrij! 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
Resultaten naar het CBS 
De school stuurt resultaten van de taal- en 
rekentoetsen naar het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat deze 
gebruikt kunnen worden voor onderzoek 
naar de ontwikkeling van leerlingen. 
Meer hierover kunt u lezen in de bijlage van 
deze nieuwsbrief. 
 

 
Corona op school.. 
Beste ouders/ verzorgers, 
De afgelopen weken hielden we Corona 
buiten de deur. Deze week was het raak! De 
eerste groep moest in quarantaine. Dit 
heeft ontzettend veel impact op de 
leerkrachten, kinderen en de ouders. Het 
gevoel van veilig naar school kunnen gaan is 
dan even weg. Deze week hebben vijf 
teamleden zich laten testen. Gelukkig 
waren de uitslagen negatief. We willen alle 
ouders er nogmaals op aandringen dat als je 
zelf getest wordt, de kinderen thuis te 
houden tot de uitslag. Zo brengen we 
niemand onnodig in gevaar. Als leerlingen 
verkouden zijn en je moet werken, stuur ze 
niet naar school en neem je 
verantwoordelijkheid hier in. Gelukkig 
houden de meeste ouders zich hier aan en 
zo hebben we Corona weken buiten de 
school kunnen houden.  
 

 
Citoresultaten 
Vandaag zijn de Cito-gegevens voor 
de groepen 3 t/m 8 mee naar huis 
gegeven. Vanaf maandag zullen de 
leerkrachten reageren op de vragen. 
Doe dit alleen als het noodzakelijk is.  
 

 
Babynieuws  
Juf Esra is bevallen van een prachtige 
dochter. We wensen Esra en haar 
gezin veel geluk toe met de kleine. 
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Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek 
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de 
leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren 
en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze 
gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- 
en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen 
te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school 
het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, 
maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren. 
De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de 
ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige 
omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO 
(www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit 
herkenbaar zijn voor andere mensen. 
Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare 
publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van 
persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de 
wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere 
statistieken die zij maakt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens 
van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. U stuurt een mail naar 
info@flierefluiter.asg.nl en daarin vermeldt u dat u bezwaar heeft tegen het verstrekken van 
leergegevens van uw kind(eren).. Vermeld om wie het gaat en in welke groep hij / zij zit(ten). 
Wij zorgen er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden. 
Bezwaar maken kan tot 30 maart 2021 

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek 
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze 

gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over 

gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht 

hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens 

stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan 

de orde. Omdat het om toets gegevens gaat, moet u dit alleen laten weten als u bezwaar 

heeft. 
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