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In deze nieuwsbrief leest u meer over het werken op school met persoonsgegevens, schoolfruit, een mogelijke staking op 6 november, de typecursus van de
typetuin, herfstvakantie activiteiten en flyers daarvan op de laatste pagina,
wanneer de directeur aanwezig is en wanneer de volgende nieuwsbrief uitkomt.
Werken met persoonsgegevens
Hoe waarborgt De Vliegerdt de privacy van onze leerlingen en personeel?
Net als veel andere scholen is ook onze school druk met de nieuwe privacywet.
Sinds 25 mei 2018 geldt in heel Europa de nieuwe wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent dat iedere organisatie die met persoonlijke gegevens werkt, zich aan strengere regels moet houden.
We werken op vele manieren met persoonsgegevens van leerlingen en leraren.
Daarbij moeten we ons houden aan de wettelijk eisen die gelden volgens de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Verplichtingen
Volgens de AVG is het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens alleen
toegestaan als het een duidelijk doel heeft en het noodzakelijk is. De school
heeft een verantwoordelijkheid in:







Het waarborgen van de privacy van de leerlingen en personeel.
Het informeren van ouders en leerlingen over de wijze waarop school persoonsgegevens verwerkt.
Het informeren van ouders over hun rechten.
Het niet zonder toestemming, of informeren van ouders, gegevens uitwisselen of openbaar maken.
Het beveiligen van persoonsgegevens om misbruik te voorkomen.
Het instrueren van medewerkers over wat is toegestaan rond het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Informeren van ouders en leerlingen
We hebben de plicht te vermelden op welke wijze we persoonsgegevens verwerken en met welk doel. Dit kunt u lezen in de schoolgids van volgend jaar en
binnenkort op de website.
Een andere verplichting is dat de directeur ouders moet wijzen op hun rechten.
Dat doe ik bij dezen. Zo hebben ouders van leerlingen tot 16 jaar het recht op:
•
•

inzage van hun gegevens,
het recht om wijzigingen te laten aanbrengen en/of
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•

gegevens te laten verwijderen.

Dit inzagerecht omvat inzage in alles, behalve persoonlijke aantekeningen.
Zo moeten we altijd inzage geven, tenzij de veiligheid en ontwikkeling van de
leerling in gevaar komt. Wanneer we inzage weigeren, moet iemand met
beslissingsbevoegdheid dit goed hebben afgewogen en goed kunnen onderbouwen. Ook moeten we deze weigering schriftelijk vastleggen. Wanneer
we informatie met derden delen, moeten we u hierover informeren en om
toestemming vragen.
Verwerkingsovereenkomst
Via ons bestuur zijn er standaardafspraken gemaakt met leveranciers van
digitale leermiddelen en systemen voor de leerlingadministratie. Deze afspraken zorgen ervoor dat door alle scholen binnen ons bestuur op dezelfde wijze
veilig en verantwoord wordt omgaan met persoonsgegevens.
Privacy en foto’s
Zonder toestemming mogen we geen foto’s meer publiceren op welk medium dan ook. Zelfs klassenfoto’s verspreiden mag niet. We dienen u om toestemming te vragen en dat hebben we inmiddels gedaan met een formulier.
(Graag zo spoedig mogelijk inleveren als u dit nog niet heeft gedaan a.u.b.!)
Als school moeten we niet alleen kunnen aantonen dat we toestemming
hebben om foto’s te publiceren. We zijn ook verantwoordelijk voor het veilig
delen van het beeldmateriaal. Een openbaar fotoalbum op de schoolwebsite of op sociale media mag dus niet meer. We mogen beeldmateriaal alleen
delen via een beveiligde website, waarop u moet inloggen. Klasbord is hier
een goed voorbeeld van.
De school is niet verantwoordelijk voor ouders die zelf foto’s maken, bijvoorbeeld tijdens een schooluitvoering of een schoolreisje, en die vervolgens online delen. Toch vinden we het wel belangrijk om u te laten weten dat u niet
zomaar foto’s van andere kinderen mag delen. Ook hiervoor geldt de nieuwe wet. We maken daarom op school graag de volgende afspraken met u:
•
Maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik;
•
Maak alleen een close-up van uw eigen kind;
•
Zet geen foto’s waar andere kinderen op staan op publiek toegankelijke websites of sociale media.

Beleid
We verwachten dat we op bovenstaande manier ons privacybeleid en toestemming goed op orde hebben.
Schoolfruit
Onze school is dit jaar opnieuw deelnemer aan het EUschoolfruit project. Het
betekent dat alle kinderen vanaf half november drie maal per week gratis
schoolfruit zullen krijgen. De levering vindt gewoonlijk plaats in het begin van
de week. Daarom krijgen de kinderen in de periode van half november t/m
half april iedere woensdag, donderdag en vrijdag gratis fruit of groente. Ook
dit schooljaar kunt u op het mededelingen raam zien wat de kinderen die
week krijgen als pauzehapje. Lust uw kind het fruit van de dag niet? Geeft u
dan zelf vervangend fruit of groente mee, want we willen kinderen leren dat
gezond eten belangrijk en goed is. Meer informatie over schoolfruit ontvangt
u via Klasbord en/of middels de volgende nieuwsbrief.
Staking 6 november
De onderwijsbonden roepen leerkrachten en schoolleiders op voor een landelijke staking in het basis- en voortgezet onderwijs op woensdag 6 november. Welke consequenties dit voor onze school heeft, is op dit moment nog
niet bekend. Maar het kan zijn dat er geen school is die dag. Zodra we meer
weten hoort u van ons.
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Typecursus typetuin
Op woensdag 02-10-2019 is in de aula van de Markenburg in Geervliet de
typecursus van De Typetuin (ook de makers van Taalzee en Rekentuin) gestart. Ook voor kinderen van De Vliegerdt staat de cursus open en hebben
kinderen in kunnen schrijven. Heeft u nog vragen over de cursus, neemt u
dan gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579
Herfstvakantie activiteiten
Op de laatste pagina van de nieuwsbrief staat een flyer voor een herfstvakantie knutselactiviteit in het dorpshuis . We kregen het verzoek deze in de
nieuwsbrief te plaatsen. Dat doen we graag. Ook kregen we van de Drenkwaard te Zuidland een verzoek een flyer te publiceren met een herfstvakantie activiteit. En ook die delen we met plezier.
Aanwezigheid directeur
De directeur is op dinsdag 8, woensdag 9, maandag 11, donderdag 17,
maandag 28 en donderdag 31 oktober op school aanwezig. Voor vragen
staat zijn deur vrijwel altijd open en een eventuele afspraak is zo gemaakt.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 1 november.

OBS De Vliegerdt
Achterweg zz 2c
3216 AB Abbenbroek
Telefoon:
0181-662559
E-mail:
vliegerdt@primovpr.nl
Internet:
www.devliegerdt.nl

Agenda:



04-10 Nieuwsbrief 2



05-10 Dag van de leraar



07-10 Week van de ouder vertel gesprekken



08-10 Openbare peuterochtend



16-10 Boekenmarkt en einde Kinderboekenweek



21-10 tot en met 25-10 Herfstvakantie



28-10 Hoofdluiscontrole



01-11 Nieuwsbrief 3



06-12 Mogelijke landelijke stakingsdag
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