
 

 

 
Agenda 

18 september:  
Ontruimingsoefening 
 
21 september:  
Studiedag, leerlingen vrij  
 
24 september: 
Schoolreisje groep 1 t/m 8 
 
30 september:  
Start Kinderboekenweek 
 
2 oktober:  
Speelgoeddag groep 1/2 
 
16 oktober:  
School tot 12.00 uur 
 
Corona 

We zijn nog maar net begonnen en we 
zitten gelijk in allerlei Corona perikelen. 
Ramen en deuren open, leerlingen die 
het soms ‘wat koud’ hebben, 
verkoudheden van leerlingen en 
collega’s, hoe te handelen als een 
leerkracht thuis ‘moet’ blijven, de 
onderlinge 1,5 meter afstand bewaren, 
de Corona teamfoto… Voor degenen 
die dachten dat het na de 
zomervakantie wel los zou lopen kan ik 
zeggen: helaas, de randverschijnselen 
lijken eerder toe dan af te nemen. We 
gaan er met elkaar het beste van 
maken en naar eer en geweten 
handelen; meer kunnen we op dit 
moment helaas niet doen.  
In deze nieuwsbrief kunt u onder 
andere lezen hoe de procedure zal zijn 
als een leerkracht thuis moet blijven. 
Deze informatie vindt u tevens terug in 
een aparte bijlage.  
 
 
 

 
Een verkouden kind in huis  

Het kan zomaar zijn dat uw kind in 
deze periode verkouden is of wordt; 
mag het dan wel of niet naar school? U 
ontvangt bij deze nieuwsbrief een 
‘stappenplan’. Indien u de vragen naar 
waarheid beantwoordt krijgt u een 
advies of uw kind wel/niet naar school 
mag komen. Op de website van school 
vindt u een digitaal stappenplan. Klik 
hier. Bij twijfel willen we u vragen uw 
kind thuis te houden. Vervelend voor u, 
dat snappen we. Nog vervelender 
wordt het als de leerkracht ook 
verkouden wordt, want dan zal de hele 
groep thuis moeten blijven.  
 

 
Procedure rondom een afwezige 
leerkracht  

Indien een leerkracht afwezig is 
vanwege ziekte/verkoudheid gaan de 
volgende stappen ondernomen 
worden:  

• Wij zoekt een vervanger; de 
kans dat we een vervanger 
‘vinden’ schatten we in deze 
coronatijd in als ‘klein’  

• Vervanger gevonden? Uw kind 
heeft die dag of meerdere 
dagen les van de vervanger.  

• Geen vervanger? De leerlingen 
blijven thuis en komen niet naar 
school voor een maximum van 2 
dagen. We proberen uw kind zo 
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snel mogelijk van thuiswerk te 
voorzien, maar niet zoals u dat 
in de ‘thuisblijftijd’ van ons 
gewend was. Het zal 
voornamelijk herhalingsstof van 
eerder gegeven lessen zijn.  

• Na 2 dagen komt de thuisgroep 
weer naar school, ook als de 
leerkracht nog steeds ziek is. 
Een andere groep wordt dan 
aangewezen om 2 dagen thuis 
te blijven (te werken), de 
leerkracht van die groep geeft 
dan les aan de groep die 2 
dagen thuis geweest is. We 
herhalen dit met andere 
groepen als de periode langer 
dan 4 dagen duurt.  

 
We kiezen bewust voor deze oplossing 
omdat het verdelen van de leerlingen 
over de andere groepen ervoor zorgt 
dat ook het onderwijs in die groepen 
stagneert of vertraagt. Wij denken dat 
op deze manier het onderwijs in alle 
groepen meer tot zijn recht blijft 
komen. Laten we hopen dat de 
afwezigheid van leerkrachten de 
komende maanden tot een minimum 
beperkt blijft. 
 

Informatieavonden 

De informatieavonden komen dit jaar 

te vervallen. U ontvangt van de 

leerkrachten van uw kind op een 

andere manier informatie over wat er in 

het komende schooljaar in de groepen 

staat te gebeuren. Ook de geplande 

inloopdagen worden tot nader orde 

geannuleerd.  

Studiedag 

Maandag 21 september heeft het team 

een studiedag over “Effectief 

rekenonderwijs op de basisschool”, we 

gaan ons nog verder verdiepen in het 

EDI-instructiemodel.  

 

Schoolreisjes 

Als team is er besloten om de 

schoolreisjes naar de kinderboerderij, 

Linneaushoff en de Efteling door te 

laten gaan. We hebben afgesproken 

dat we alleen de schoolreizen 

organiseren als we dit volgens de 

RIVM richtlijnen kunnen doen. Dat 

houdt in dat volwassen begeleiders 

altijd 1,5 meter afstand van elkaar 

moeten houden en zichzelf geregeld 

desinfecteren middels handen wassen 

en handgel. Dus begeleiders die mee 

gaan met de bus moeten ook daar de 

afstand in acht nemen en een 

mondkapje dragen. Ouders die met 

eigen vervoer gaan, rijden niet met 

elkaar mee. 

 
Leerlingen hoeven geen afstand van 
elkaar en tot de begeleider te houden 
maar voor de zekerheid proberen we 
dat wel zoveel mogelijk na te leven. 
Ook het geregeld handen wassen zal 
horen bij het uitstapje. In de parken 
worden de regels van het park 
nageleefd. 
 
Privacy voorkeuren aangeven in Parro 
app  

De Parro app is weer in de lucht. We 
hopen dat u inmiddels weer gekoppeld 
bent aan de juiste groep en uw eigen 
kind . In het kader van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 
(Europese privacywetgeving), zijn wij 
verplicht toestemming te vragen voor 
het verwerken en verstrekken van 
gegevens. Het gaat hierbij om 
toestemming voor de 
persoonsgegevens met betrekking tot 
uw zoon/dochter voor hun hele 
schoolloopbaan op de Colignyschool.  
 
Op alle Prohles-scholen moeten 
ouders vanaf dit schooljaar dezelfde 
privacy voorkeuren aangeven. Dit zijn 
er meer dan dat we u tot nu toe 
hebben gevraagd. Daarom vragen we 



 

u om via Parro opnieuw uw voorkeuren 
aan te geven. Wilt u dit uiterlijk voor 
30 september doen?  
Voor het stappenplan, klik hier. 
 

 
 
We willen u vragen een keuze te 
maken voor de volgende voorkeuren:  

• Publicatie op de website / 

website van Prohles   

• Publicatie op social media van 

de school  

• Publicatie in de Parro-app  

• Publicatie in de (digitale) 

nieuwsbrief   

• Publicatie in de school  

• Publicaties in papieren 

nieuwsdragers   

• De schoolfotograaf  

• Hulpinstanties (denk aan 

logopedie en dyslexiehulp)   

• Begeleiding en coaching van 

leerkrachten en stagiaires  

• Publicatie ter afscheid van de 

basisschool  

• Overdracht naar voortgezet 

onderwijs  

 
De Colignyschool heeft voor de 
genoemde verwerkingen van 
persoonsgegevens van uw kind 
passende beveiligingsmaatregelen 
genomen om ongewenste en 
onrechtmatige verwerkingen te 
voorkomen. Voor enkele verwerkingen 
geldt dat niet alle risico’s kunnen 
worden weggenomen. Denk 
bijvoorbeeld aan het risico op kopiëren 
en delen van foto’s van uw kind door 
derden.   
  

Uw toestemming geldt alleen voor het 
materiaal dat door ons of in onze 
opdracht wordt gemaakt. Het kan 
bijvoorbeeld voorkomen dat andere 
ouders foto’s maken tijdens 
schoolactiviteiten. Wij hebben daar 
geen invloed op, maar wij vertrouwen 
erop dat u als ouders ook 
terughoudend bent met het plaatsen 
en delen van materiaal van andere 
kinderen op internet. Wij adviseren u 
om het geven van toestemming samen 
met uw zoon/dochter te bespreken. Als 
u uw keuze thuis bespreekt, dan kunt u 
zelf toelichten waarom het gebruik van 
de gegevens wel of niet mag.   
  
Aan de start van ieder schooljaar 
wijzen wij u op de mogelijkheid om de 
toestemmingen te wijzigen en op welke 
wijze u dit kunt doen. Daarnaast kunt u 
de gegeven toestemming ook op ieder 
gewenst moment wijzigen en/of 
intrekken. Wilt u de groepsleerkracht 
hiervan dan op de hoogte stellen? 
Heeft u vragen over onze 
privacyregeling, dan kunt u contact 
opnemen met Hergo of Janmarinus.  
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