
   

 

 
 
 

WERKZAAMHEDEN ROND DE SCHOOL 
U heeft ongetwijfeld gemerkt dat men op de Sportparkweg druk bezig is met het vervangen van de gasleiding. 
Waarschijnlijk is men, als u dit leest, precies voor de hoofdingang bezig. Ook de overgang Jozefpad-
Sportparkweg zal voorlopig afgesloten blijven. We proberen in overleg met de aannemer de overlast zo veel 
mogelijk te beperken.  
 
Maar met de gasleiding zijn we er nog niet. Vanaf volgende week gaat er gestart worden op het terrein van 
RKDEO met het vervangen van een gewoon grasveld (welke aan het Jozefpad ligt) door een kunstgrasveld. 
Naar wij begrepen hebben zullen deze werkzaamheden een week of 8 in beslag nemen. Een deel van het 
Jan Janssen fietspad zal daardoor afgesloten zijn. Hieronder een brief vanuit de gemeente over deze 
werkzaamheden.  
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TOESTEMMING PUBLICATIES FOTO’S EN VIDEO’S 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Op onze school laten wij u met 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 deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.  
 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor kinderen schade 
kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van kinderen. Toch vinden we het 
belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is 
goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.  
 
Wij maken gebruik van de Social Community van Social 
Schools. De Social Community is een compleet en veilig 
communicatieplatform tussen school, kinderen en ouders in de 
vorm van een applicatie.  
Elke klas heeft een afgeschermde omgeving binnen de 
applicatie, waarin de leerkracht(en) en ouders/verzorgers met 
elkaar kunnen communiceren. Tevens kunnen ouders op de 
hoogte worden gehouden van de onderwijsactiviteiten binnen 
een groep d.m.v. berichten, foto’s en video’s.  
 

In het kader van de AVG wetgeving vragen wij u uw toestemming. Uw 
toestemming geldt voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht 
worden gemaakt voor de gehele basisschoolperiode. Het kan voorkomen dat 
andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar 
geen invloed op.  
Wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van 
foto’s en video’s op internet. 
 
Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van foto’s en video’s 
in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden, bijvoorbeeld video interactie 
begeleiding voor professionalisering van de leerkracht.  

 
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken zodat zij op de hoogte zijn van uw keuze? 
 
We vragen u het formulier “Beeldgebruikvoorkeuren” op Social Schools 3.0 in te vullen. Het handigste is dit 
vanuit de app te doen. Open de app, klik op de naam van uw kind en dan ziet u een balkje 
“Beeldgebruikvoorkeuren”. Als u daarop klikt ziet u onderstaande mogelijkheden en kunt u uw voorkeur 
aangeven. Heeft u meerdere kinderen op school dan moet u dit voor ieder kind apart invullen. Ziet u bij het 
kind niet het balkje “Beeldgebruikvoorkeuren” dan moet u de app even updaten. Voorkeuren kunt u ten alle 
tijden aanpassen.   
 
Op een aantal informatieavonden is aan ouders gevraagd een papieren versie in te vullen om toestemming 
te geven voor het gebruik van foto’s. Deze komen hiermee te vervallen. Ook de formulieren die veel ouders 
ingevuld hebben toen dit AVG verhaal ging spelen, begin schooljaar 2018-2019, vervallen hiermee. Excuus 
voor het dubbele werk.  
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De opties die u te zien krijgt: 
 

De Social Community van Social Schools  Informeren van ouders over de activiteiten 

binnen een groep. Dit is inclusief de 

nieuwsbrief en de schoolgids, deze worden via 

Social Schools verspreid.  

De website van de school  Informeren van (toekomstige) ouders en 

kinderen over de school, het gegeven en te 

volgen onderwijs en diverse 

onderwijsactiviteiten. Dit is inclusief de 

schoolgids en nieuwsbrief, deze vindt men 

terug op de website 

Op het social-media account van de school 

(Facebook) 

Informatie verspreiden over activiteiten en 

ontwikkelingen op school. Op dit moment 

hebben wij nog geen actief Facebook account, 

dit is wel in ontwikkeling. 

In artikelen/advertenties in de krant Foto’s ter illustratie van het artikel of 

advertentie. 

Beeldmateriaal schoolkamp en eindmusical.  Kan meteen ingevuld worden maar geldt pas 

voor als uw in groep 8 zit.  

 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende nieuwsbrief 

vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. 
Gefeliciteerd allemaal! 

 

14 september 4C Jill van Zijp       
14 september 6D Dani Roos       
17 september 6C Yusuf Ileri       
17 september 8B Jade Peters       
18 september 8B Fabian Takens       
19 september 6A Sienna Burgemeestre       
19 september 7B Xavi Tjaden       
19 september 8D Mats van der Helm       
20 september 6B Jelte Wagner       
20 september 8B Amber van Broeckhuijsen 
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VRIJWILLIGERSAVOND 

Vrijdagavond 27 september houden we weer onze vrijwilligersavond 

voor die ouders en vrijwilligers die het schooljaar 2018-2019 

structureel geholpen hebben binnen de school. Er zijn voor de 

zomervakantie weer heel wat uitnodigingen de deur uitgegaan. We 

hopen dat het weer een gezellige, drukke avond wordt. En lekker 

natuurlijk want wij bieden u een heerlijke BBQ aan.  

Heeft u een uitnodiging ontvangen maar bent u verhinderd, laat dat 

dan even weten i.v.m. de inkopen.  

Bent u in het schooljaar vrijwillig actief geweest binnen de school maar heeft u geen uitnodiging ontvangen 

dan is dat onze fout. Excuus hiervoor, loop even langs de directie/administratie voor een uitnodiging.  

 

OUDER DOE IDEE 
 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook weer het boekje Ouder Doe Idee. Een overzicht van alle werkgroepen 
en commissies waarvoor u zich kunt opgeven. Is het klusteam iets voor u, of de versiergroep, de 
bibliotheekcommissie, de tuincommissie of vindt u het leuk om als natuurouder aan de slag te gaan. 
Mogelijkheden genoeg om actief binnen de school bezig te zijn. En ……… zonder uw hulp kunnen we niet! 
Opgeven voor diverse werkgroepen kan door een mailtje te sturen naar jozefschool@laurentiusstichting.nl. 
Geef in de mail aan voor welke werkgroep(en) u zich opgeeft, uw naam en de naam en klas van uw 
(oudste) zoon/dochter hier op school.  
U kunt ook naar de website www.sint-jozefschool.nl, onder het kopje ouders staat Ouder Doe Idee, onder 
aan die bladzijde staat een reactieformulier. Invullen en klik op verzenden, makkelijk toch! 
 
Opgeven voor contactouders, ouderraad, leesouder, schooltuinhulp, techniekouder, mini-glasteam-ouder 
en ga zo maar door doet u direct bij de leerkracht van uw zoon/dochter.  
 
We hopen ook dit schooljaar weer op voldoende 
ouderhulp te kunnen rekenen. Alvast bedankt.  
 

  
 

 

 

 

Agenda 
Dag Datum  

Donderdag  19 sept. Ouderraad 

Vrijdag 20 sept. Nieuwsbrief 3 komt uit. 
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