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 Nieuwsbrief   

   

   

Datum: 11 september 2020           Nummer: 3  

 

De Kwinkles in de week van 14 tot en met 18 september:  Groepsafspraken 

Kwink van de week:  

Onderbouw            Middenbouw            

   
  

Bovenbouw  

  
 

Trefwoord in de week van 14 tot en met 18 september 

Onderbouw: ‘Respectregels’ 

De kinderen maken in deze week kennis met de Tien Woorden las richtingwijzers voor het goede leven. Ze ontdekken dat er 

stilzwijgende afspraken zijn die te maken hebben met ‘Zo doen we dat’. Ongeschreven regels. Regels die te maken hebben met 

respect voor elkaar, zoals dank je wel en u zeggen. En ook ‘sorry’ als je iets hebt gedaan wat niet door de beugel kan. Je vraagt 

ook vriendelijk of iets mag en je eist het niet op.  
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Midden- en bovenbouw: Respect voor leefregels 

Een mens komt in zijn leven heel wat wetten en regels tegen. Geschreven en ongeschreven regels. Deze week verkennen we er 

een paar en vragen kinderen of ze de regels moeten respecteren of niet. Ze onderzoeken welk gedrag past bij het respecteren 

van een leefregel.  

In de Bijbelverhalen gaat het volk verder de woestijn in. Mozes krijgt hulp van zijn schoonvader bij het organiseren van het 

omgaan met alle vragen en klachten. Van God krijgt hij Tien Woorden. Die kunnen het volk helpen om respectvol met hem en met 

elkaar om te gaan.  

 

Toestemming publicatie foto’s en video’s / beeldvoorkeuren 

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 leerlingen schade kunnen ondervinden. 

We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het 

gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter.  

We vragen u om in Social Schools aan te geven of u wel of niet toestemming geeft voor het plaatsen van foto’s waarop uw 

zoon/dochter staat in/op: 

• Social Schools 

• Schoolwebsite 

• Social Media (NB: Het gaat hier om Social Media-gebruik van de school maar Het Kompas maakt geen gebruik van 

social media!  Het is een standaardoptie van Social Schools die wij niet kunnen verwijderen. Voor alle duidelijkheid: 

Dit gaat niet over groepsapps van ouders, dat gaat buiten school om.) 

• De nieuwsbrief 

• De schoolgids 

 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Tijdens excursies e.d. 

mogen er alleen foto’s worden gemaakt door de leerkrachten. Het kan echter toch voorkomen dat andere ouders foto’s maken 

tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn 

bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 

 

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen 

maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of 

niet mag. 

Hoe gaat het in zijn werk? 

Via de website 

Ga naar Mijn kinderen > je kind > Beeldgebruikvoorkeuren > geef je voorkeuren op 

 
Betekenis van de iconen: 

• groen vinkje = toestemming 

• rood kruisje = geen toestemming 

• vraagteken = geen voorkeur opgegeven 

 

Via de mobiele apps 
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Ga naar Kinderen > je kind > Beeldgebruikvoorkeuren 

 
Betekenis van de velden: 

• blauwe ja = toestemming 

• blauwe nee = geen toestemming 

• witte achtergrond = geen voorkeur opgegeven 

 

NB: Voorkeuren gelden per kind!! Als u meerdere kinderen op school hebt, moet u het voor ieder kind afzonderlijk invullen! 

 

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming 

geven. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 


