
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2 
Basisschool de Vonder  

schooljaar 2022-2023 

15-09-2022 

 

 

De kop is eraf. 

 

De eerste twee weken zijn weer (bijna) achter de rug. 

Wat fijn om iedereen weer terug te zien! 

Zeker ook alle nieuwsgierige papa’s, mama’s, opa’s en 

oma’s.  Er is goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 

in de klassen te kijken en de kinderen hebben met veel trots 

hun nieuwe klas laten zien. 

 

Alle klassen zijn dan ook weer goed gestart en met zo’n 

goede start kan het niet anders dan een fantastisch en 

feestelijk jaar worden! 

 

We zien u graag bij de kennismakingsgesprekken komende 

week om samen met de kinderen, ouders en leerkrachten in 

gesprek te gaan over de start van dit jaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team de Vonder. 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief: 

Kennismakingsbrief groep 1-2 

Kennismakingsbrief groep 3 t/m 8 

Flyer Omgaan met pubers 

Flyer Mijn puber heeft geen 

ruggengraat 

 

 



 
 

Kennismakingsgesprekken 

Volgende week vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Dit is een ouder-kind gesprek, wij vinden het dus fijn als uw 

kind mee komt. Als bijlage vindt u hiervoor een gespreksformulier met vragen. Dit kunt u vooraf vast met uw kind 

doornemen. U kunt het ingevulde formulier naar de leerkracht sturen of meenemen naar het gesprek.  

Let op, er is een formulier voor groep 1-2 en een voor groep 3 t/m 8. 

 

Opvang klassen 

Zoals u ongetwijfeld heeft meegekregen blijft het lerarentekort landelijk een groot probleem.  

Op de Vonder zijn we blij en trots dat wij een goede en kwalitatieve bezetting hebben, welke ook zeker tegen een 

stootje kan en is ingericht om de eerste ‘klappen’ op te vangen. 

Toch kan het voorkomen dat een leerkracht ziek wordt en tijdelijk afwezig is. Uiteindelijk blijft het toch mensenwerk. 

Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan handelen wij altijd volgens een vaste aanpak. 

Hierbij proberen we altijd eerst een (externe) invalleerkracht te vinden. Mochten we deze niet gevonden krijgen, dan 

vangen wij de eerste dag de klas altijd op. Vanaf de tweede dag kan het echter gebeuren dat wij genoodzaakt zijn de 

klas thuis te laten en/of een vorm van afstandsonderwijs te geven. 

Natuurlijk hopen we dat dit niet nodig zal zijn!  

 

Privacy 

Stichting BOOM heeft een IBP beleid. Dit staat voor informatiebeveiliging en privacy. Dit beleid staat op de site van 

Stichting BOOM (link bij organisatie) en geldt voor alle scholen van Stichting BOOM. Onderdeel van dit beleid is de AVG.  

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt voor de hele Europese Unie (EU) en daarmee ook voor 

basisscholen. Een voorbeeld behorend bij een school is dat de school vooraf altijd schriftelijk toestemming aan ouders 

moet vragen als de school foto’s maakt en deelt waarop leerlingen herkenbaar in beeld zijn. Een klassenfoto mag niet 

vanzelfsprekend gemaakt en gedeeld worden. Hier moet toestemming voor worden gegeven. Deze toestemming vraagt 

de school bij de inschrijving van de leerling met behulp van het toestemmingsformulier (Toestemming Privacy). Ieder jaar 

kunt u als ouder overwegen om de toestemming wel/niet te verlenen. U kunt als ouder te allen tijde de toestemming 

intrekken door dit schriftelijk en/of via de mail aan te geven.  

Scholen mogen wel een pasfoto maken voor het gebruik binnen de school. Deze eventuele foto wordt toegevoegd aan 

het leerlingvolgsysteem. De foto dient allen voor de identificatie en wordt nimmer met anderen gedeeld. 

Uit ervaring weten we dat ouders en verzorgers zelf soms ook foto’s maken van activiteiten, denk aan een musical. We 

zijn niet verantwoordelijk voor het delen van deze gemaakte foto’s. Wel willen we u er op wijzen dat ook hier de AVG van 

kracht is. Het delen van beeldmateriaal zonder toestemming is niet toegestaan. 

Bovenstaande tekst leest best zakelijk. Onze scholen gaan zorgvuldig om met informatie en de privacy van u en onze 

leerlingen. Om dit te onderstrepen wilde we bovenstaande toch graag met u delen. 


