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Vooraf:
Deze korte Vluchtpost gaat over twee zaken: de privacywetgeving en het luistergesprek.
Natuurlijk vindt u ook de agenda terug. Daar beginnen we zelfs mee:
De agenda:





Week 37 en 38: de verplichte luistergesprekken; u wordt uitgenodigd
Vrijdag 21 september: studiedag, leerlingen vrij (staat fout in de flyer!!!)
Donderdag 27 september: informatieavond continurooster
Hele maand september: sporten op maandag (15.15 uur) met Jelle op het plein

De privacywetgeving:
U krijgt via uw zoon/dochter een papieren brief m.b.t. de privacy van uw kind. Deze brief is
verenigingsbreed naar alle ouders gestuurd. In deze brief geeft u toestemming m.b.t. het
gebruiken van foto’s, video’s en gegevens van uw kind voor schooldoeleinden.
Lees de brief zorgvuldig door en neem het ondertekent mee naar het luistergesprek.
Het luistergesprek:
Het luistergesprek is een verplicht onderdeel van de gesprekkencyclus. Als school vinden we
het erg belangrijk dat u ons vertelt over uw kind. M.a.w. u vertelt en de leerkracht luistert en
stelt vragen. Ook worden er tijdens dit gesprek eventuele afspraken gemaakt. Deze
afspraken komen in Parnassys waar u ze zelf ook kunt nalezen.
Sommige ouders vinden dat lastig en zijn gewend om input te krijgen van de leerkracht. De
juf of meester vertelt dan over de stand van zaken. Dat is juist niet de bedoeling.
Waar kan het gesprek over gaan?









Gaat uw kind met plezier naar school?
Zijn er specifieke zaken m.b.t. de thuissituatie?
Hoe is uw kind thuis? Hoe komt hij/zij thuis uit school?
Heeft hij/zij veel vriendjes of mist uw kind de aansluiting?
Hoe is de gezondheid? Zijn er specifieke dingen die we moeten weten?
Medicijngebruik?
Wilt u specifieke afspraken maken over de onderlinge communicatie? (bv. een
huisbezoek)
Zijn er dingen waar u zich zorgen over maakt?
Heeft u tips of advies voor de leerkracht?

We gaan vanzelfsprekend integer met uw informatie om en alleen de relevante afspraken
worden genoteerd in Parnassys. U kunt dat zelf terugvinden via uw account. Parnassys
voldoet ruimschoots aan de nieuwe privacywetgeving.

Overige opmerkingen:
1. De startdienst was een groot succes. Ruim 100 kinderen, vele ouders, leerkrachten
en belangstellende waren aanwezig in de Ned.Herv.Kerk. Rond het thema
‘vriendschap’ was er een mooie viering.
2. De nieuwjaarsreceptie was ook weer erg gezellig, wat kwamen er weer veel mensen
op af. Het is een mooie manier om elkaar te ontmoeten. De winnaars van de
fotowedstrijd hebben inmiddels hun prijs gekregen. Hieronder vindt u een van de
prijswinnaars.

Hartelijke groet, ook namens het team, Dick Lanenga

