
1 

  

 
Talryk, kleur aan je toekomst! 
     

     
      
 

NIEUWSBULLETIN        februari 2016                                           

 
Hierbij het nieuwsbulletin van Talryk. In dit bulletin worden een aantal onderwerpen 
uitgelicht. Daarnaast worden ook nieuwtjes en andere zaken meegenomen.  
 
Handtekeningenactie Fase 3 ZML 
Sinds kort is er een nieuw rooster plein- en 
veldgebruik ingegaan. Dat betekende voor 
de leerlingen van Fase 3 dat zij in de 
ochtendpauze niet meer op het veld 
konden zijn, omdat Fase 2 daar dan was 
(voetballen). Daar waren de leerlingen van 
Fase 3 het niet mee eens. Onder leiding 
van Michael Niewold zijn zij een 
handtekeningenactie begonnen om 
bezwaar te maken. Na overleg met juf 
Irene die het rooster had gemaakt én na 
overleg van alle Fase 2 klassen en alle 
Fase-3 klassen is besloten dat de Fase 3 
leerlingen ook best op het veld kunnen 
zijn. De voetbalafspraak blijft wel 
hetzelfde: bij de ochtendpauze Fase 2, 
tussen de middag Fase 3. Goede actie van 
de leerlingen! 
 
Plein 2.0 
We zijn gestart met het bedenken van een 
ontwikkelplan voor een nieuw plein. 
Onderdeel daarvan is de inbreng van 
leerlingen en team bij het verzamelen van 
ideeën.  Hier nemen we in de klas en met 
het team de tijd voor van 8 t/m 19 
februari. Alle klassen zijn hier al behoorlijk 
mee aan het werk geweest met behulp 
van een enorm grote plattegrond waarop 
geschreven, geplakt, getekend en ook 
plaatjes geplakt konden worden. 
Op de studiedag van 16 maart bespreekt 
het team alle plannen en eind maart 
wordt dit besproken in de klas met de 
leerlingen. Wordt vervolgd! 
 

 
Verslag certificering Werken in de Keuken  
Het was donderdag 10 december , het 
examen van Werken in de Keuken was 
aangebroken, om 9 .00 zou de examinator 
komen en de leerlingen hadden hun 
werkbank helemaal ingericht. 
Nadat meneer Holtslag hen even op hun 
gemak gesteld had kregen ze een nummer 
zodat ze om de beurt konden komen voor 
het theoretische gedeelte. De producten 
stonden op een rij en moesten benoemd 
worden, zo ook alle materialen die 
gebruikt werden. Daarnaast nog een 
aantal vragen over waarom ze op deze 
manier kookten of wat blokjes snijden was 
en welke kleur snijplank hoorde bij welk 
product. Ook werden er vragen gesteld 
over de hygiëne regels . 
Daarna stond het praktische gedeelte op 
de planning.  
Uiteindelijk zijn ze allemaal geslaagd , met 
een heel mooi resultaat. 
Andre Holtslag  (examinator) en Thea 
Smeding (praktijkleerkracht Zorg en 
Welzijn)                                     
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Leerlingvolgsysteem ParnasSys en privacy 
Om zicht te hebben op de studievoortgang van de leerlingen en om daarbij een passende 
ondersteuning voor iedere leerling te kunnen maken, maakt elke school van SO Fryslân 
gebruik van het leerlingvolgsysteem ParnasSys. 
Het leerlingvolgsysteem wordt gevuld met allerlei gegevens rondom de leerlingen. Het gaat 
hierbij onder meer om persoonsgebonden gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, 
geboortedatum, maar ook om gegevens die nodig zijn voor de specifieke ondersteuning van 
de leerlingen. Dit soort gegevens zijn vaak privacygevoelig en vallen onder de 
privacywetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens). 
 
De wetgeving legt aan het verwerken en verstrekken van deze persoonsgegevens een aantal 
beperkingen op. Zo mogen wij niet alle gegevens zomaar in het systeem opnemen, deze niet 
aan een ieder ter inzage geven of aan derden verstrekken. Slechts wanneer 
ouders/verzorgers/voogd toestemming verlenen voor het verwerken van zijn of haar 
persoonsgegevens gelden er geen belemmeringen voor het opnemen van de gegevens in het 
systeem. 
Om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan deze afspraken houden, heeft SO Fryslân een 
“Privacyreglement verwerking leerling gegevens” opgesteld.  
 

Mede namens het team een fijne voorjaarsvakantie allemaal! 
 
 
Cornelis Kappe 
directeur 
 
 
 
 
 
 
 
Bij calamiteiten tijdens vakantiedagen kunt u school bereiken via: 06-5758 9520 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


