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Bereikbaarheid directie 
Maandag: bs. de Ster. 
Dinsdag: st. Willibrordusschool 
Riethoven. 
Woensdag: st. Willibrordusschool 
Riethoven. 
Donderdag: ochtend bs. de Ster, 
middag st. Willibrordusschool 
Riethoven. 
Vrijdag: bs. de Ster. 
Via infodester@skozok.nl is de 
directeur dagelijks bereikbaar.  
De telefoon op de Ster is elke ag 
bemenst. 
 

Tussenschoolse opvang  
www.tso-assistent.net 
Vragen? Mail naar 
tsodester@skozok.nl  
Buitenschoolse opvang 
https://nummereen.com 
 
 

 

Van de schoolagenda 
(zie ook website: “Kalender”) 

26 augustus 
Sterrenkijker 
2 t/m 5 september 
Startgesprekken 
9 september 
Sterrenkijker 
20.00 uur: MR vergadering 
17 september 
19.00 uur: informatieavond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Startgesprekken 
In de week van 2 september staan de startgesprekken gepland. 
Tijdens deze gespreksronde willen wij graag àlle ouders ontmoe-
ten. Door elkaar te informeren over de kinderen, starten we samen 
het schooljaar op. 
We vinden het van belang om te praten over het begin van het 
schooljaar. Daarbij willen we van ouders graag weten wat de 
eerste indrukken van hun kind waren. Ook willen we ònze eerste 
indrukken delen. Verder willen we samen met ouders de 
focuspunten voor de komende periode bepalen, waar mogelijk 
concrete doelen stellen èn praten over de beste manier waarop we 
deze doelen kunnen bereiken. Kortom, we hebben heel graag de 
input van ouders om de kinderen op maat te kunnen begeleiden.  
De intekenlijsten hangen vanaf maandag 26 augustus in de aula.  
 

Luizencontrole 
Vanochtend hebben de “luizenouders” onze leerlingen weer 
gecontroleerd op hoofdluis. We kunnen u melden dat onze 
school op dit moment vrij van hoofdluis is.  
Uiteraard blijft het belangrijk uw kind(eren) thuis ook 
regelmatig te controleren. Wanneer u hoofdluis constateert, 
laat dit dan z.s.m. aan de leerkracht van uw kind weten. Zo 
kunnen we er samen voor zorgen  dat onze school luisvrij 
blijft.  
Oproep luizenouders 
De groep luizenouders is dringend op zoek naar versterking. 
Iedere maandagochtend na een vakantie controleert deze 
groep onze leerlingen op hoofdluis. Dit vergt ongeveer een 
uur van uw tijd, uiteraard geldt hierbij dat hoe groter de 
groep is, hoe sneller men klaar is met de controle. Indien we 
de groep luizenouders niet kunnen versterken, zou het 
kunnen zijn dat deze service verdwijnt. Dat zou jammer zijn. 
Wilt u helpen met de luizencontrole, laat dit dan weten aan 
Jolanda van Hirsel (dit kan via infodester@skozok.nl ). Alvast 
bedankt voor uw hulp! 
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Veldhoven, 19 augustus 2019 
Betreft: Privacy leerlingen en ouders op school 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Omdat wij het garanderen van goede privacy belangrijk vinden, willen wij voldoen aan de verplichtingen die de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt aan het verwerken van persoonsgegevens. In de 

schoolgids hebben wij vermeld hoe wij omgaan met digitale leermiddelen en privacy. Via deze brief vragen wij 

toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal en/of het verstrekken van gegevens van uw kind aan bepaalde 

externe instanties. Dit wordt jaarlijks van ons verwacht. U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming 

intrekken. Ook kunt u op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder uw toestemming wordt er geen 

beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld. Houdt u er wel rekening mee dat wij u mogelijk niet van 

bepaalde informatie kunnen voorzien als niet alle persoonsgegevens gedeeld mogen worden.  

Door middel van deze brief vragen wij uw toestemming om bepaalde gegevens te verwerken. Het gaat onder andere 

om het verlenen van toestemming voor:  

- Gebruik beeldmateriaal foto’s en video’s van uw kind(eren); 

- Het delen van gegevens met de oudervereniging; 

- Het delen van namenlijsten binnen de groepen; 

- Het delen van gegevens met de bibliotheek op school. 

 

Namenlijsten 

Op onze school wordt er per groep een lijst gemaakt met de adressen van leerlingen. Deze lijst met contactgegevens 

is een praktisch hulpmiddel voor ouders, van de betreffende groep,  onderling. Wij vragen daarom toestemming om 

naam, adres van het kind, uw telefoonnummer en evt. e-mailadres te delen. Deze gegevens mogen alleen gebruikt 

worden voor onderlinge en persoonlijke contacten. 

Beeldmateriaal 

Op onze school maken wij foto’s en video’s om te laten zien waar we mee bezig zijn. Ook worden foto’s gebruikt 

voor interne communicatiedoeleinden. Uw zoon/dochter 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 en 

plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Als wij foto’s voor externe communicatiedoeleinden willen 

gebruiken, nemen wij vooraf met u contact op om voor die specifieke situatie uw toestemming te vragen. 

Opnamen door ouders op school of  buitenschoolse activiteiten  
Het maken van foto’s en video’s op school door ouders verbieden wij niet, maar er gelden wel enkele regels. Alleen 

op passende momenten mogen er opnamen van uw eigen kinderen gemaakt worden, zoals bij activiteiten of 

bijzondere gelegenheden. Tijdens gewone lessen of normale schooldagen is het niet de bedoeling dat er foto’s 

gemaakt worden. Als er op school foto’s gemaakt zijn en er staan andere kinderen op, dan is het niet toegestaan om 

deze foto’s publiekelijk te delen via social media. Ook komt er jaarlijks een schoolfotograaf. 

Belangstellende ouders nemen ook buiten de school vaak zelf foto's, bijvoorbeeld tijdens een klassen- of 

schoolactiviteit zoals een sportdag of schoolreis. In het kader van bewustwording wijzen wij u erop dat school daar 

niet verantwoordelijk voor is, ook niet als ouders deze foto's delen op internet. Degene die de foto maakt is er zelf 

verantwoordelijk voor dat de privacy van de personen op de foto niet wordt geschonden. Wel vragen wij aan ouders 

om terughoudend te zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet. 
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Wilt u uw toestemming ook samen met uw zoon of dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf 
een keuze willen maken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten de kinderen ook waarom het gebruik van foto’s 
en video’s wel of niet mag. 
 
SKOZapp 

Op school gebruiken we de SKOZapp als communicatiemiddel tussen ouders en leerkracht. In de SKOZapp worden 

persoonsgegevens gebruikt die alleen zichtbaar zijn voor de leerkracht en de betreffende ouder. Het gaat om de 

naam van het kind, de ouder, de groep, de schoolresultaten en het e-mailadres van de ouders. Leerkrachten kunnen 

foto’s uploaden in het fotoalbum in de SKOZapp. Deze foto’s staan op een besloten pagina. Aan het eind van het 

schooljaar kunnen de ouders geselecteerde foto’s uit dit fotoalbum downloaden. Uiterlijk 1 augustus worden de 

foto’s verwijderd van de SKOZapp. Er is op de SKOZapp ook school- en groepsnieuws te vinden. Aangezien hier een 

koppeling met de website is gemaakt, is dit gedeelte openbaar. Hier worden alleen foto’s gebruikt van leerlingen van 

wie de ouders toestemming hebben gegeven. 

Toestemming gebruik gegevens ten behoeve van de oudervereniging. 

Onze school heeft een oudervereniging. De oudervereniging vraagt ten behoeve van haar activiteiten een vrijwillige 

ouderbijdrage. Om de oudervereniging haar werk goed te laten doen, heeft zij van u en uw kind(eren) gegevens 

nodig. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van activiteiten van de oudervereniging. De 

oudervereniging draagt zorg voor verwerking van de persoonsgegevens volgens de normen van de AVG en heeft in 

dat kader een eigen privacyreglement. 

Toestemming gebruik gegevens ten behoeve van de schoolbibliotheek 
Onze school heeft een schoolbibliotheek. Om de uitleen van boeken mogelijk te maken worden de benodigde 

persoonsgegevens (naam en groep van de leerling) gemaild naar en verwerkt door de bedrijfsvoering van de 

Bibliotheek. 

Vandaag krijgt uw kind het betreffende toestemmingsformulier mee naar huis toe. Wilt u dit invullen en ondertekend 
retourneren naar school? Dit graag uiterlijk maandag 26 augustus a.s. Pas nadat deze formulieren van alle ouders 
binnen zijn, kunnen de namenlijsten van de klassen mee naar huis toe.  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking.  

 


