
 

Adres:     Contact:    Internet 
Kerklaan 12                                                            T (0571) 271408                                      http://martinustwello.skbg.nl 
7391AN Twello   administratie@martinustwello.skbg.nl 
 

         10 juni 2021 
 

 

 
 

 
 

Nieuwsbrief  11 
 

Vanuit de directie 
 
Team 
De vorige nieuwsbrief dateerde van 20 mei, how little did I know… op 21 mei hadden we studiedag en 
kreeg ik de positieve testuitslag van corona. We hebben het goed onder controle gekregen maar nog 
steeds blijven we voorzichtig. We merken dat het op de loer ligt. Het kan zijn dat er nog eens een 
groep in quarantaine moet. Dat hopen we natuurlijk niet, we houden positieve moed! 
Juf Mirelle heeft thuis de pech dat iedereen om de beurt besmet raakt, en daar ben je dus lang mee 
onderweg! Een aantal van u zal dit herkennen. Het is niet anders. 
Alice van de administratie heeft wat ernstiger coronaklachten gekregen en is hier nog herstellende 
van. We hopen haar snel weer terug te zien. 
Juf Liesje en juf Nonky zitten in de laatste fase van herstel en staan steeds meer voor de groep.  
 
Kamp en musical 
Gelukkig mogen we op kamp met groep 7 en 8! Dit is echt superfijn. We hebben een protocol gemaakt 
om dit veilig te doen. 
De kleutermusical hielden wij online met een live-stream. Het was natuurlijk niet dezelfde beleving als 
echt in de zaal, maar desalniettemin hebben ouders en kinderen erg genoten. Het blijft prachtig om 
onze groep 2-ers op het podium te zien staan!  
We gaan ervan uit dat we de musical van groep 8 met ouders kunnen doen, gezien het 
heropeningsplan van de overheid. Dit zal wel onder bepaalde voorwaarden zijn, en niet met alle 
ouders tegelijk. Desalniettemin kijken we er naar uit! 
 
Eindcito 
Dit jaar hebben de kinderen uit groep 8 de eindcito weer gemaakt. We kunnen tevreden zijn met de 
opbrengsten, juist in deze tijden. Het schoolgemiddelde was 537,8. Het landelijk gemiddelde is 534,5 
Het gaat er ons vooral om dat kinderen een passende plek krijgen in het voortgezet onderwijs.  
 
Formatie komend jaar 
U ontvangt de klasindeling  voor aankomend schooljaar dinsdag 29 juni. Dit heeft deels te maken met 
de extra subsidiegelden die direct invloed hebben op de formatie en een aantal keuzes nog. Zo 
kunnen we de definitieve versie in 1 keer communiceren. 
 
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 de ouders en 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 om het onderwijs in heel Nederland te helpen verbeteren.  
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Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs  
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. Voor de koppeling bij het CBS is het nodig dat er ook identificerende gegevens van uw 
kind worden meegeleverd (zoals het burgerservicenummer, onderwijsnummer, geslacht, 
geboortedatum en naam) Het CBS gebruikt deze identificerende gegevens alleen voor de koppeling 
aan onderwijsdata van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs 
(www.nationaalcohortonderzoek.nl). Na koppeling worden deze identificerende gegevens vernietigd.  
Het CBS zorgt ervoor dat deze onderwijsdata in een veilige omgeving worden opgeslagen. Daarnaast 
zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Onderzoekers zien dus 
nooit om wie het gaat. Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. 
Wij ontvangen twee keer per jaar een rapport over de ontwikkeling van onze eigen leerlingen. Wij 
kunnen in deze rapporten ook nooit leerlingen 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.  
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen zonder dat de school hiervoor 
expliciet uw toestemming moet vragen. Dat geldt ook voor de hierboven genoemde identificerende 
persoonsgegevens. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ 
persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld gegevens over de fysieke en mentale gezondheid van leerlingen 
wel bijzonder zijn). Doordat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te 
verbeteren, mogen scholen de daarvoor verzamelde niet-bijzondere persoonsgegevens delen met het 
CBS voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden. Mocht u toch bezwaar hebben tegen 
het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school 
zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden. 
 
 

Agenda 

Datum: Gebeurtenis: 

25 juni Alternatief schoolreisje groep 1-7 

30 juni Studiedag, alle leerlingen vrij 

uli Rapport 2 mee 

Week van 5 juli Oudergesprekken  
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