-Extra editieAVG
Op 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. U heeft hierover
ongetwijfeld al een en ander vernomen in het nieuws en de nodige privacyverklaringen van
bedrijven in uw mailbox gekregen. KC Het Festival heeft ook te maken met deze gewijzigde
wetgeving.
Voor KC Het Festival gaat dit vooral om de privacy te waarborgen bij:




het gebruik van onze digitale leermiddelen;
het maken én gebruiken van beeldmateriaal van de leerlingen;
het vastleggen en bewaren van gegevens van de leerlingen;
Uiteraard ging de school al zo zorgvuldig mogelijk om met de gegevens van uw kind, maar door
toenemende digitalisering waardoor steeds meer gegevensuitwisseling plaatsvindt, is het ook
belangrijk om goede afspraken te maken met derden (zoals software leveranciers).
Ook moeten we u, soms opnieuw, schriftelijk toestemming vragen voor het gebruik van
beeldmateriaal van uw kind. En de leerlingdossiers mogen alleen de noodzakelijke informatie
bevatten. Veel werk dus, waar een werkgroep binnen KC Het Festival nu en de komende tijd mee
aan de slag gaat. In deze werkgroep zijn, de MR en St. Beheer Oudergelden vertegenwoordigd.
Bij het verwerken van persoonsgegevens zijn de wettelijke beginselen inzake verwerking
persoonsgegevens (art. 5 AVG) leidend. Deze zijn samengevat in de vijf vuistregels met betrekking
tot de omgang met persoonsgegevens en terug te vinden in het informatie beveiligings- en
privacybeleid van OOZ. Het document is ook in te zien bij de directie.
Op Het Festival laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn.
Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten,
schoolreisjes en lessen.
Uw kind kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s
en plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij
foto’s en video’s geen namen van leerlingen.
Daarnaast is de school vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het
gebruik van beeldmateriaal van uw kind als deze jonger is dan 16 jaar.
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt.
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar
geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het
plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.
Maandag 24 september ontvangt u, via de groepsleerkracht van uw kind, een
toestemmingsformulier. Wilt u deze invullen en uiterlijk vrijdag 28 september retourneren aan
de groepsleerkracht?
Zonder uw toestemming komt uw kind of niet op de foto of wordt onherkenbaar gemaakt voor
plaatsing van de desbetreffende foto. Wij hopen echter op uw toestemming, want ook voor u is het
leuk foto’s van de activiteiten te zien.
Met vriendelijke groet,
Dick Bremmer
directeur

KC- avond voor ouders
Op maandag 1 oktober nodigen we alle ouders van ons Kindcentrum van harte uit voor een
informatiemarkt. Deze avond bieden we zeven workshops aan, waarbij we een aantal belangrijke
speerpunten voor het schooljaar 2018-2019 willen presenteren. U kunt maximaal twee workshops
bezoeken.
Programma
 Inloop met koffie: 19.00 – 19.25 uur
 1e ronde workshops: 19.30 – 20.00 uur
 2e ronde workshops: 20.15- 20.45 uur
Aanbod workshops
 Da Vinci- klas- aanbod (meer) begaafde kinderen door Annemarie Haar.
 ZIEN- leerlingvolgsysteem voor sociaal- emotionele ontwikkeling door Marjet Beldman en
Bianca Vermaning
 ICT- op Het Festival door Femke Koot
 Organisatiestructuur en eigenaarschap van en voor leerkrachten door Dick Bremmer
 Ouderparticipatie door Lorette Leerkes en Olga Jaskulski
 Taal op Maat- onze nieuwe taalmethode door Jorie Linde
 Doomijn Kinderopvang- door Karen Borst
De Medezeggenschapsraad en de St. Beheer Oudergelden verzorgen een stand in de hal van
de school, waar u om 19.00 uur en 20.00 uur terecht kunt voor informatie en vragen.
U kunt zich opgeven door uw naam te noteren op de intekenlijsten die vanaf maandag 24
september bij de lokalen hangen.
Komt u ook? Het belooft een informatieve en inspirerende avond te worden!
______________________________________________________________________

Ouderhulpkrant

Vrijdag 21 september gaat de ouderhulpkrant mee naar huis. Hierin kunt u lezen welke
werkgroepen er actief zijn op school en wat zij zoal doen. Het Festival kan niet zonder de hulp van
ouders, dus aarzel niet en meldt u aan.
De aanmeldformulieren kunt u vóór vrijdag 28 september inleveren bij de groepsleerkracht.
We hopen op veel aanmeldingen!
_____________________________________________________________________

De week tegen pesten; Laat je zien!

De week tegen pesten is een landelijke actie en staat dit jaar in het teken van jezelf laten zien.
Daarom wordt er van maandag 24 september tot vrijdag 28 september in de verschillende groepen
extra aandacht besteed aan pesten, zodat kinderen leren wat pesten precies is en wat het met
iemand anders kan doen.
_____________________________________________________________________

Sparen voor de schoolbieb

Vriendschap, kom erbij is dit jaar het thema van de Kinderboekenweek (3 t/m 14 oktober). Op
woensdag zult u door de school een slinger zien hangen van al onze leerlingen, de zogenaamde
vriendschapsslinger. Daarnaast zullen we ook aandacht besteden aan boeken, lezen en leesplezier.
Bruna heeft dit jaar een leuke actie tijdens de Kinderboekenweek! Wanneer u als ouder/ verzorger,
grootouder enz. een boek aanschaft bij Bruna gedurende de Kinderboekenweek kunt u de bon
inleveren op school. Wij verzamelen deze bonnen in een doos die beneden in de hal zal staan.
Vervolgens leveren wij de bonnen in bij Bruna en stellen zij 20% van het bedrag beschikbaar voor
Het Festival om nieuwe boeken aan te schaffen. Dus hoe meer boeken er van 3 t/m 14 oktober
aangeschaft worden bij Bruna, hoe meer boeken wij daarna kunnen uitzoeken voor onze
schoolbieb.

