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INFORMATIEFOLDER
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Schoolleiding:

Sarah Diekstra, schoolleider (maandagmiddag, woensdagmiddag,
donderdag en vrijdag ochtend aanwezig).
Eddy Lukje, directeur (aanwezig op afspraak)

Groepsleerkrachten:
Groep 1/2/3:

Groep 4/ 5/6:
Groep 7/8:

Cora Kuyper (ma,di,wo,do) – aanspreekpunt groep 3
Ananda Wolf (di ochtend, donderdag en vrijdagochtend)–
aanspreekpunt groep 1/2
Sarah Diekstra (ma ochtend en woensdag)
Greetje Tolhuizen (ma t/m do) en Kees Schulte (vr). Jeroen Remerie
(onderwijsassistent) do
Inge Bisschop (wo (om en om),do,vr), Kees Schulte (ma,di wo (om en
om).
Belinda Bosscher ( donderdag )
Mignon Hekkema (woensdag)

Interne begeleider (IB-er):
Vakleerkracht gym:
Aanspreekpunt:
De leerkracht is voor ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt als het gaat om zaken die spelen in
de groep.
Voor ouders/verzorgers is de schoolleider het eerste aanspreekpunt als het gaat om algemene
schoolzaken.
Schooldagen:
Groep 1, 2, 3 en 4:
Maandag t/m vrijdagmorgen
Groep 5, 6, 7 en 8:
Maandag t/m vrijdag
Continurooster
Op odbs Nijenstein werken we volgens een continurooster. Alle leerlingen lunchen op school op de
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (alleen de groepen 5 t/m 8).
Schooltijden:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Ziekmeldingen:

Geledingen:

8.30-14.30 uur
8.30-14.30 uur
8.30-12.30 uur
8.30-14.30 uur
Groep 1 t/m 4: 8.30-12.00 uur
Groep 5 t/m 8: 8.30-14.30 uur
Wanneer een kind ziek is of om andere redenen niet op school kan
komen, meldt u uw kind dan voor schooltijd af.
Tel nr: 0595-433344
MR Voorzitter: Mirjam Smit-Saathof
Oudergeleding: Mirjam Smit-Saathof en Janny Bousema
Personeelsgeleding: Kees Schulte en Greetje Tolhuizen

Informatiemiddagen
(inloop)
Groep 1 t/m 8
Gymnastiek
Groep 1/2:
Groep 3 t/m 8:

9 en 12 september van 14.30-14.50 uur
Wisselende tijden door de week heen
Vrijdagochtend
- Groep 4/5/6
Woensdagochtend (Door Mignon Hekkema)
- Groep 3/4/5
- Groep 6/7/8

Oud papier:

Maandagmiddag
- Groep 7/8
- Groep 3
6 keer peer jaar halen de ouders van onze school oud papier op. De
opbrengst hiervan komt ten goede aan de school.
27 september
22 november
10 januari
6 maart
24 april
19 juni

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over leerlingen gaan,
noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor
het leren en begeleiden van onze leerlingen. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (o.a. bij
de inschrijving op onze school). Daarnaast registeren leraren en ondersteunend personeel van onze
school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er
bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een
leerling, zoals medisch gegevens.
De leerlinggegevens en vorderingen van de leerlingen worden opgeslagen in ons (digitale) leerling
volg- en administratiesysteem: Parnassys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is
beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat onze school deel uitmaakt van schoolbestuur
Lauwers en Eems, worden met het bevoegd gezag ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens
gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte
set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als hij/zij
inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van
ons krijgen.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de
school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten
om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u
toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per
keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.
Wij verzoeken ouders/ verzorgers om foto’s en filmpjes van kinderen, anders dan hun eigen
kind(eren), niet op sociale media te verspreiden. De school zal tijdens evenementen zelf foto’s en/of
filmpjes maken en deze verspreiden via de eigen sociale media (website, Facebook, nieuwsbrief),
waarbij er rekening gehouden wordt met de privacy rechten van het kind.
Over andere data en/of wijzigingen wordt u via de nieuwsbrief digitaal geïnformeerd.

