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Thuisonderwijs en AVG

Agenda
29 jan.
15 feb.

Studiedag - geen (thuis)onderwijs
Start voorjaarsvakantie

Wij hechten er ook in deze tijd aan om de privacy
van onze leerlingen en medewerkers te
beschermen. Daarom verzoeken wij u dringend de
volgende afspraken na te leven over het gebruik
van onze digitale middelen (Google Meet, etc.).
•
•
•

•

•

Er worden geen schermafdrukken gemaakt van
de sessies;
Er worden geen film- en/of geluidsopnames
gemaakt van de sessies;
Indien u een foto wilt maken van uw kind
tijdens het thuisonderwijs, verzoeken wij u erop
te letten dat de leerkracht en andere leerlingen
niet in beeld komen;
Er worden geen foto’s of filmpjes op sociale
media geplaatst met onze leerkracht en of
andere leerlingen tijdens dit thuisonderwijs.
Maak thuis duidelijke afspraken over het
chatten met andere leerlingen.

Welkom in 2021
Via deze digitale weg willen wij iedereen een
gezond, gelukkig en mooi nieuwjaar wensen.
Laten we hopen dat komend jaar de corona-crisis
snel onder controle is, zodat we ook als basisschool
ons reguliere programma met alle bijbehorende
activiteiten weer kunnen oppakken.

Eerste week thuisonderwijs
De eerste schoolweek met het thuisonderwijs zit er
al weer op. Momenteel is nog zéér onzeker of we
vanaf maandag 18 januari weer fysiek onderwijs op
De Schakel mogen verzorgen. De agenda hierboven
is daarom leeg gelaten. Aanstaande agendapunten
als de Cito-toetsperiode, eerste rapport en de
rapportgesprekken zijn nu onzeker. Alles hangt
samen met de duur van de huidige lockdown voor
het basisonderwijs.
Komende dinsdag zal in de persconferentie duidelijk
worden of de huidige lockdown wordt verlengd.
De Schakel is in ieder geval klaar om het onderwijs
op afstand eventueel te continueren.

Open avond
In de oorspronkelijke agenda werd gesproken over
onze jaarlijkse open avond op dinsdag 26 januari
2021. Helaas kan deze door de huidige coronasituatie niet doorgaan.
Hopelijk kunnen we onze brede school in 2022 weer
aan u presenteren.

Vakanties en studiedagen 2021-2022
Ondertussen zijn in samenspraak met team en MR
de schoolvakanties, extra vrije dagen en
studiedagen voor schooljaar 2021-2022 vastgelegd.
Schoolvakanties en vrije dagen:
- Herfstvakantie; 25-10-2021 t/m 29-10-2021
- Kerstvakantie: 27-12-2021 t/m 7-1-2022
- Voorjaarsvakantie: 28-2-2022 t/m 4-3-2022
- 2de Paasdag: 18-4-2022
- Meivakantie: 25-4-2022 t/m 6-5-2022
- Hemelvaartsdag(en): 26-5-2022 t/m 27-5-2022
- 2de Pinksterdag: 6-6-2022
- Start zomervakantie: 25-7-2022
Met deze vakantiedagen lopen we gelijk met de
scholen voortgezet onderwijs in onze omgeving.
Naast deze vastgestelde vakantiedagen, zijn er ook
een aantal studiemomenten met het team
ingepland. Op die dagen zijn de leerlingen vrij.
Studiedagen:
Woensdag 22 september 2021
Woensdag 13 oktober 2021
Vrijdag 4 februari 2022
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