Toelichting bij het aanmeldformulier van de Morgenster
Gegevens vorig onderwijs.
Als uw kind van een andere basisschool komt, kunt u hier aangeven van welke school, dan kunnen we de schoolgegevens
van uw kind daar opvragen.
Gegevens KDV of PSZ
Als uw kind een Kinderdagverblijf of de Peuterspeelzaal heeft bezocht kunt u hier de gegevens daarvan opgeven.
Andere gezinsleden.
Hier kunt u de namen en geboortedata van de jongere gezinsleden noteren.
Mailadres verzorgers.
Deze mailadressen worden gebruikt in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Vanuit dit systeem worden er regelmatig mails
naar ouders gestuurd. Ook de nieuwsbrief van de school wordt via deze adressen verstuurd.
Noodnummers.
Hier kunt u de namen en telefoonnummers opgeven van mensen die gebeld mogen worden, als u zelf niet te bereiken bent
en we u nodig hebben ivm ziekte van uw kind.
Verenigingsbijdrage:
Met de aanmelding van uw kind gaat u ermee akkoord dat u een verenigingsbijdrage betaalt per gezin.
U kunt daarbij kiezen uit twee opties. In beide gevallen is het te betalen bedrag gelijk.
Wat gebeurt er met die bijdrage :
1. Een deel wordt gebruikt voor knelpunten in bijvoorbeeld een schoolformatie of extra begeleiding van leerlingen.
2. Een deel wordt gebruikt voor de lidmaatschapskosten van de koepelorganisaties van gereformeerde scholen, het LVGS
en de PO-Raad. Deze organisaties behartigen de belangen in landelijke verbanden en bij de rijksoverheid;
3. Een klein deel is voor bepaalde bestuurskosten.
Foto- en videomateriaal
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens
verschillende gelegenheden. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Graag willen we
daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Uw toestemming geldt alleen voor
foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken
tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op. Wij vragen daarom aan ouders om terughoudend te zijn bij
het plaatsen van foto’s en video’s op internet en deze niet te delen via sociale media.
We communiceren niet alleen via social media, maar vooral ook via de digitale nieuwsbrief en via Klasbord. Als wij u vragen
om toestemming voor gebruik van foto’s in de nieuwsbrief, doelen we ook op het delen van informatie via Klasbord of
vergelijkbare platforms.
Op klasbord is uw kind meestal herkenbaar in beeld. Deze beelden worden alleen gedeeld met de ouders/verzorgers van de
leerlingen van de groep.
Op de site van de school, op Facebook en Instagram gebruiken we overzichtsfoto’s op foto’s waar de gezichten van de
leerlingen niet op te zien zijn.
Sociale media als onderdeel van een les
Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Sociale media kunnen
helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken en om contact te onderhouden met vrienden of
klasgenoten. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of
andere gegevens. Daarom zijn wij zeer terughoudend in het gebruik van social media door leerlingen. Op school besteden
we in ons lesprogramma hier aandacht aan. Voor het gebruik van sociale media door uw kind(eren), vragen wij uw
toestemming.

