ISANDRAADJE
 Week 22 - jaargang 2017-2018

Verjaardagen
In mei en begin juni zijn de volgende kinderen jarig: Jarick en Dylano uit groep 7.

Ouderavond
Dinsdagavond 12 juni zal er een ouderavond plaatsvinden. Op 10 april zijn er interviews met
Hens Galjaard geweest en de bevindingen worden die avond gepresenteerd. Het uitgangspunt
is om samen met de ouders vooruit te kijken naar het vervolg.
Wij vinden het in het belang van uw kind om samen te werken en daarom verwachten wij ook
dat u aanwezig bent. Het bestuur is deze avond ook aanwezig.
De avond staat verder nog in het teken van een presentatie van de OR ( o.a. financieel
jaarverslag) en de MR.
Graag wij zien u allen op dinsdag 12 juni om 19.30 uur.

Nieuws over de nieuwe AVG wetgeving en wat betekent dat voor de scholen?
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) : waarschijnlijk heeft u die afkorting wel ergens
voorbij zien of horen komen? Wij moeten de Privacy op scholen goed regelen. De wet AVG houdt daar
vanaf 25 mei 2018 scherp toezicht op.
De bescherming van de persoonsgegevens van de leerlingen van onze school is van groot belang. Dit
had in de afgelopen jaren al gevolgen maar wordt nu nog meer versterkt.
Wij kunnen u melden dat ons programma voor de leerling-administratie AVG proof is.
In het verleden schreven we een algemeen stukje in de nieuwsbrief dat iemand bezwaar kan indienen als
hij / zij er niet van gediend is dat iets gepubliceerd wordt. Daarnaast werd via de leerling of aan ouder
gevraagd of het goed is dat bijvoorbeeld een foto in de krant wordt geplaatst.
Nu moeten wij expliciet toestemming hebben van betrokkenen of er een publicatie voor een nieuwsbrief,
schoolgids, jaarkalender, website, Klasbord, Facebook, etc. plaatsvindt. Dit betekent dat er niet zo maar
foto’s gemaakt en gepubliceerd mogen worden van activiteiten die door de school worden georganiseerd.
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Dit betekent voor de school een behoorlijke papieren rompslomp, maar ook voor ouders dat zij
regelmatig gevraagd gaan worden om een toestemming schriftelijk te verlenen. Wij rekenen erop dat u
als ouders ons in dit proces ondersteunt door als dat gevraagd wordt snel een reactie geeft of u al dan
niet toestemming verleent want een activiteit is immers gauw voorbij en de toestemming moeten we
vooraf aan u vragen.
In eerste instantie betekent het dat niemand foto’s van anderen (kinderen, ouders, leerkrachten) maakt
en/of publiceert (Facebook, of anderszins) zonder toestemming van betrokkene(n) en leerkracht/directie.

Wat betekent dat dus voor in de toekomst?
1.Wij zullen u dus expliciet vragen toestemming te verlenen voor het maken van foto’s in specifieke
situaties.
2. Wij vragen u wanneer u foto’s wilt maken, in wat voor setting / activiteit van de school dan ook,
daarvoor expliciet toestemming te vragen aan de leerkracht en/of directie. In die gevallen dat er ouder(s)
zijn die geen toestemming hebben gegeven zullen wij u ook niet toestaan om foto’s te maken. Mocht u
dat toch doen en overgaan tot “publicatie” dan bent u in principe strafbaar.
Bovenstaande informatie staat waarschijnlijk nogal ‘juridisch’ beschreven en kan voor uw gevoel
verkeerd overkomen, maar wij worden door deze nieuwe wetgeving genoodzaakt dit met u te delen. Wij
hopen op uw begrip!

Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Isandra-1648383352066620/

Belangrijke data:
Donderdag 31 mei
Sportdag groep 5/6 en 7/8
Sportdag groep 1 t/m 4 op school
GGD ‘s middags aanwezig
Dinsdag 12 juni
Ouderavond start om 19.30 uur
Woensdag 13 juni
Podiummiddag
Woensdag 20 juni
Juffendag
Woensdag 27 juni
Schoolreisje
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