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Toestemmingsformulier uitwisselen gegevens in verband met coronabesmetting.
Wij vinden het heel erg belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk op school les volgen, ook in
tijden van corona. Daarnaast heeft onze school de plicht ervoor te zorgen dat iedereen op
school veilig en gezond kan leren en werken.
Privacy en corona
Wanneer de Albert Schweitzerschool weet welke leerlingen positief getest zijn op corona,
helpt dat om een grootschalige uitbraak van corona op onze school te voorkomen. Informatie
over corona-besmettingen en de uitslag van coronatesten zijn volgens de wet echter
bijzondere persoonsgegevens. Daar gelden strenge privacyregels voor. De school mag
alleen naar die informatie vragen:
- als het voor een specifiek doel is,
- dat doel voor iedereen helder is,
- en u daar vooraf toestemming voor geeft.
Maandag 29 maart ontvangen alle leerlingen een uitgebreide informatiebrief met een
formulier waarop u kunt aangeven wel of geen toestemming te geven voor het vastleggen en
uitwisselen van gegevens in het geval van een coronabesmetting bij uw zoon of dochter. Het
ingevulde formulier ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk terug. Het mag ingeleverd
worden bij de groepsleerkracht van uw zoon of dochter. Daarna zullen wij de gegevens
zorgvuldig bewaren.
Verkeersveiligheid
Aan alle ouders en kinderen het vriendelijke verzoek om niet te fietsen op de stoep als u
naar school komt of weer naar huis gaat.
Met name voor de school, aan de kant van de Europlaan, fietsen kinderen en ouders terwijl
het hier toch echt om een voetpad gaat. Dank u wel voor uw medewerking.
Portfoliogesprekken
Vanaf maandag 29 maart, 8:30 uur kunt u zich inschrijven voor de portfoliogesprekken. De
inschrijving sluit woensdag 31 maart, 17:00 uur. De gesprekken zijn nu alleen voor de
groepen 3 t/m 7. In de Parroapp staat alle relevante informatie.
De gesprekken staan gepland op:
- Dinsdag 6 april
- Woensdag 7 april
- Donderdag 8 april
- Vrijdag 9 april

Vriendelijk groet, Team Albert Schweitzer.

