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Basisschool-app  

Voor onze communicatie gebruiken we steeds vaker de app en steeds minder de e-mail. Het is onze 

bedoeling dat we op termijn geheel overschakelen naar communicatie via de app. Het grote voordeel 

is dat u in de app alle berichten bij elkaar hebt en u dus gemakkelijk en snel zaken kunt terugvinden. 

Voor ongeveer 27 leerlingen hebben ouders zich nog niet aangemeld in de basisschool-app, zodat zij 

toegang hebben tot alle functionaliteit. Dat is jammer, want in het Klassenboek op de app publiceren 

de leerkrachten regelmatig foto’s en korte berichtjes over activiteiten in de klas. Ook voor de 

fotoalbums moet u zijn ingelogd. Onder dit tegeltje vindt u bijvoorbeeld foto’s van de 

sinterklaasviering en de ateliers van de groepen 3 t/m 5 en 6 t/m 8 in november.  

En vergeet u niet de pushberichten die wij met enige regelmaat sturen met een belangrijke 

mededeling of om te helpen herinneren aan een activiteit. Onder het wieltje links bovenin de app kunt 

u naar een overzicht van de gestuurde pushberichten. 

In de kalender vindt u een overzicht van de belangrijkste data gedurende het schooljaar. U kunt daar 

bijvoorbeeld filteren op vakanties of festiviteiten.  

 

               

Op onze website vindt u meer informatie over het installeren van de app of u raadpleegt de 

instructievideo op YouTube. Mocht het inloggen niet lukken, kom dan gerust even langs bij meester 

Rien.  

https://www.obskwschoollekkerkerk.nl/praktische-informatie/basisschool-app
https://youtu.be/zIDUglG0N9Y
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AVG 

Bij de stichting Onderwijs Primair is een folder samengesteld over hoe wij omgaan 

met de persoonsgegevens van uw kind(eren) en die van u. Deze folder is met deze 

nieuwsbrief per e-mail meegestuurd. U kunt de folder in de papieren versie ook 

op school verkrijgen. Bij twee ingangen hangt bij binnenkomst een folderhouder. 

Pakt u hier gerust een exemplaar mee.  

Op de website van de stichting kunt u het privacy statement lezen.  

We hebben nog niet voor al onze leerlingen een door de ouders ondertekend 

toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal. De leerkracht van  uw kind zal dit wellicht binnenkort 

nog bij u onder de aandacht brengen. In de folderhouders vindt u deze formulieren ook. Pak er gerust 

één mee als u weet dat u voor uw kind(eren) nog geen formulier heeft ingevuld.  

Oudertevredenheidspeiling november 2019 

Van de 264 uitgezette vragenlijsten zijn er 105 ingevuld. Onze hartelijke dank daarvoor. Het 

responspercentage van 40 % maakt onze peiling voldoende betrouwbaar. We zijn blij met de positieve 

uitslag. Op de MR-vergadering van januari zal de rapportage met de MR-leden besproken worden en 

daarna zal deze gepubliceerd worden voor alle ouders en belangstellenden voor onze school.  

De Gezonde School 

Dit schooljaar hebben wij wederom een aanvraag gedaan voor het vignet Gezonde School voor het 

thema Bewegen en Sport. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren 

van de gezondheid van hun leerlingen. Dit predicaat mogen wij drie jaar voeren van 2019 tot 2022. 

In de toelichting van de beoordelaar stond het volgende: 

 

“DE SCHOOL VOLDOET AAN DE GESTELDE CRITERIA EN KOMT IN AANMERKING VOOR HET 

THEMACERTIFICAAT BEWEGEN EN SPORT. COMPLIMENTEN VOOR HET UITGEBREIDE BEWEEG- EN 

SPORTAANBOD DAT DE SCHOOL HAAR LEERLINGEN IN SAMENWERKING MET ANDERE PARTIJEN BIEDT. 

MOOI OM TE LEZEN DAT DE SCHOOL INVESTEERT IN KWALITATIEF BEWEGINGSONDERWIJS DOOR DE 

VAKLEERKRACHT BEWEGINGSONDERWIJS, WAARBIJ DE KLEUTERS NIET VERGETEN WORDEN!” 

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1607/File/Privacy_statement_stichting_onderwijs_primair.pdf

