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Herinnering vrijwillige ouderbijdrage 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Om de diverse activiteiten te kunnen bekostigen, vragen wij als ouderraad een jaarlijkse vrijwillige 

ouderbijdrage van € 40,- per kind. Van dit geld organiseren wij in samenwerking met het team onder 

andere het sinterklaasfeest, kerstfeest, afscheid groep 8, de schoolreis en het kleuterfeest. Er zijn 

ouders die een incassomachtiging hebben afgegeven. Dat is heel fijn, dan heeft u er ook geen omkijken 

naar en komt bij ons de bijdrage op tijd binnen. Incassomachtigingen kunt u verkrijgen bij de directie 

of bij de leerkracht van uw kind. Mocht u nog geen ouderbijdrage hebben overgemaakt, dan zouden 

we graag uw bijdrage vóór 20-11-2019 ontvangen, zodat we de budgetten voor de verschillende 

activiteiten kunnen maken. U kunt de vrijwillige ouderbijdrage overmaken naar:  

IBAN: NL75 RABO 03357 43 447 

T.n.v.  OR KW school 

O.v.v. De naam van uw kind en de groep 

 

Uw bijdrage is heel belangrijk om alle festiviteiten te kunnen blijven bekostigen. 

Alvast hartelijk dank, 
De ouderraad 
 

Schoolgids 2019-2020 

Op de website staat de schoolgids voor dit schooljaar. De schoolgids geeft aan waar onze school voor 
staat, wat onze uitgangspunten zijn en hoe wij ons onderwijs vormgeven. U kunt in de schoolgids 
bijvoorbeeld ook zien wat onze eindopbrengsten zijn, op welk niveau onze leerlingen uitstromen en 
waar wij aan werken om ons onderwijs verder te ontwikkelen. De schoolgids geeft een overzicht van 
tal van praktisch zaken. U vindt op de laatste pagina’s van de gids een lijst van de taken binnen onze 
school en namen en adressen van instanties. Mocht u bepaalde zaken missen of vragen hebben over 
wat u in onze gids leest, dan horen wij dat graag. Loop gerust even bij onze directeur, meester Rien, 
binnen of spreek hem aan als hij ’s morgens bij de ingang staat om iedereen welkom te heten. Stelt u 
prijs op een uitgeprint exemplaar dan kunt u dat altijd aangeven. 

Oudertevredenheidspeiling 

Wij vragen alle ouders om een korte vragenlijst in te vullen. Dit kost slechts een paar minuten. U krijgt 
daarvoor een inlog voor de website van ons kwaliteitszorgsysteem. Heeft u meerdere kinderen op 
school, dan krijgt u voor elk van uw kinderen een inlog en kunt u de enquête dus ook meerdere keren 
invullen. Voor sommige vragen zal gelden dat er verschillen zijn in de ervaringen of in de beleving die 
u heeft in de verschillende leerjaren. De inloggegevens worden aan u volgende week overhandigd bij 
het gesprek met de leerkracht(en) van uw kind(eren) in een gesloten envelop. De vragenlijst staat 
open van maandag 8 november t/m woensdag 20 november.  

Om een betrouwbaar onderzoeksresultaat te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders deze 
enquête invullen. De antwoorden worden anoniem verwerkt in een totaalrapport.  

De rapportage wordt in het team en in de MR besproken. Daarna wordt de rapportage ook vrijgegeven 
voor publicatie. De uitslag zullen we gebruiken om de kwaliteit van ons onderwijs verder te 
verbeteren. Wij hopen van harte dat u even tijd wil nemen om de enquête in te vullen.   

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1268/File/schoolgids_KW_2019-2020_siteversie.pdf
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Toestemming beeldmateriaal 

Op onze school 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. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.  

Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen 
geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen 
ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van 
leerlingen. Fotoalbums en groepspagina’s op de app van de school 
zijn alleen in te zien als u bent ingelogd. Met het plaatsen van 
beeldmateriaal op de website en op het algemeen toegankelijk 
deel van de app (onder het tegeltje Nieuws) zijn we terughoudend. 

Ook vorig jaar hebben wij uw toestemming gevraagd, maar wij 
hebben het overzicht niet meer compleet en wij zijn vanuit de regelgeving verplicht om jaarlijks actief 
uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. We 
onderzoeken wel of we dit niet op een handiger wijze kunnen doen dan het invullen van een formulier 
zonder daarbij aan de zorgvuldigheid voorbij te gaan. Het is goed om het geven van toestemming 
samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom 
het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.  

Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt worden. 
Wij sturen u dit formulier als bijlage mee. Bij de gesprekken die u volgende week met de leerkracht(en) 
heeft, hebben wij ook formulieren klaarliggen, zodat u deze direct kunt invullen. Voor ons is het wel 
zo prettig als u voor elk kind apart een formulier invult. Wij vragen u het ingevulde formulier bij de 
leerkracht van uw kind in te leveren.  

U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment 
alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter 
gebruikt en gedeeld worden. 

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. 

Bordfolio 

Vandaag krijgt u een e-mail met een link naar Bordfolio. Dit is ons digitale portfoliosysteem waarin we 
de ontwikkeling van uw kind laten zien. Met de link kunt u thuis alvast kijken ter voorbereiding van 
het gesprek volgende week met de leerkracht(en) van uw kind. Deze link blijft twee weken geldig. 

 

  

Het maken van foto’s en video’s in de school en op het schoolplein is alleen toegestaan na 

toestemming van de leerkracht en/of schoolleiding, waarbij de volgende specifieke afspraken 

gelden: 

• Wees terughoudend met het maken van foto’s en video’s. 

• Maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik. 

• Zet geen foto’s en video’s op publiekelijk toegankelijke websites of social media. 

• Maak overzichtsfoto’s waar individuele kinderen niet of nauwelijks te herkennen zijn. 

• Maak een close-up alleen van je eigen kind. 

• Maak geen foto’s van kinderen waar je eigen kind niet op staat. 
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Schoolfruit 

Van 11 november t/m 17 april krijgen uw kinderen op school gratis 
drie stuks groente en fruit per week. De school doet namelijk mee 
aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en 
gezonde voeding.  
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende 
soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar 
ook leuk!  
Deze groente- en fruitdagen worden woensdag, donderdag en 
vrijdag. 
 
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen 
ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief voor ouders via 
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. 
 

 

 

 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief

