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In deze Samenspraak lees je over: 

● Afgelasting infoavond - het alternatief 

● Controle AVG 

● Omgaan met feestelijke activiteiten door de Werkgroep Evenementen 

  

 

AANGEPASTE NIEUWE OPZET INFORMATIEAVONDEN 
Team 
 

Opnieuw heeft de overheid de Covidmaatregelen aangescherpt afgelopen week. Daarom heb ik moeten 

besluiten de info-avond van 15 oktober af te gelasten. Hoe we het wenden of keren, we zijn met teveel 

mensen op die avond in het gebouw; we moeten voorzichtig en zorgzaam zijn naar elkaar toe. Risico’s 

zijn te groot. 

Zoals eerder gezegd missen we als team de oudercontacten. Zo gauw het weer kan gaan we de fysieke 

contacten op grotere schaal ook weer opbouwen. 

 

De informatie die we jullie hadden willen geven zijn de collega’s nu schriftelijk aan het verwerken. Op 15 

oktober wordt over elke groep  een Samenspraak gestuurd met daarin alle wezenlijke info uit de groep 

in woord en beeld. 

 

Verder kunnen jullie verwachten: 

● 1 keer per maand een Samenspraak uit de groep 

● Regelmatig nieuwe info in een Samenspraak van Robert 

● Met regelmaat fotoreportages in het ouderportaal 

● Video-opnames op ons afgesloten Youtube-kanaal. Volgende week nemen we de 

kinderboekenweek-voorstelling op. Jullie ontvangen dan weer een link 

● Zie ook onze facebook-pagina of website voor leuke posts 

 

 

PRIVACY (AVG) IN HET OUDERPORTAAL 
Robert Joosten 

 

We hebben nog niet van alle ouders de privacy-gegevens compleet. Willen jullie controleren of deze 

gegevens in orde zijn? In de komende dagen kun je ook een bericht van de leerkracht verwachten ter 

controle. 

 

Even kwijt hoe je de gegevens vindt en kunt aanpassen? Zie de uitleg hierna. 

 

                                                                         

https://www.facebook.com/Obs-de-Samensprong-934564956631777/
https://samensprong-akkoord-po.nl/
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● Log in op de pc op het ouderportaal. 

● Klik rechtsboven op de accountnaam 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Klik op mijn privacy 

● Scroll naar beneden.  

● Klik op toestemmingsverklaring gebruik 

                 persoonsgegevens. 

● Vul de lijst in. 

● Sla op door op het vinkje te klikken. 

 

 

 

Dank je voor de controle! 
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WERKGROEP EVENEMENTEN (WE) 
Robert Joosten 

 

Langzaamaan komen de traditionele feesten er weer aan; voor kinderen, team en ouders hele sfeervolle 

activiteiten. Per feestactiviteit moeten we afwegen hoe de activiteit vorm te geven is binnen de 

Corona-maatregelen. De WE gaat nu voor Sint Maarten, Sinterklaas en Winterfeest aan de slag. De WE 

doet dit in kleine groepen, ook zij zorgen goed voor elkaar. Zodra er nieuws is, horen jullie het!  

 

                                                                         


