
Een nieuw schooljaar! 
De eerste week van het schooljaar 2019-2020 
is al weer geweest. Alle kinderen, juffen en 
meneren zijn afgelopen maandag weer 
enthousiast aan de slag gegaan. We gaan er 
een mooi, leerzaam en fijn schooljaar van 
maken! 

Ook dit jaar brengen we u via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwtjes, belangrijke zaken en 
delen we de maandplanning. De jaarplanning is binnenkort ook terug te vinden op de site van de 
school www.zonzeel.nl. In deze editie staan de volgende onderwerpen; Parro, Prowise, even 
voorstellen, werkzaamheden in Terheijden, luizen commissie, Puzzelbad. 

 Parro 
Steeds meer scholen maken gebruik van moderne middelen om te communiceren met 
ouders/ verzorgers. Zonzeel gaat werken met Parro, een ‘communicatie -APP’ die 
gekoppeld is aan ons administratiesysteem (Parnassys). Alleen als ouder(s)/verzorger(s), 
met speciale koppel code, kunt u toegang krijgen tot de groep van uw kind(eren). De 
leerkracht van uw kind heeft u hiervoor een link gestuurd. Mocht u deze link nog niet 
hebben ontvangen, neem dan contact op met de leerkracht van de groep. 
Via Parro kan de groepsleerkracht u (korte) berichten sturen en ook foto’s en 
afbeeldingen. Alleen de ouders/verzorgers van de betreffende groep ontvangen deze 
berichten en foto’s. Parro is vooral bedoeld om het communiceren tussen u en de 
leerkracht gemakkelijker te maken.  
 
In grote lijnen kan de leerkracht:  
- u als ouder/verzorger vrij gemakkelijk op de hoogte houden. Berichten komen direct 

aan en ze kunnen - in tegenstelling tot briefjes - niet zoekraken;  
- korte berichten met foto’s rondom een activiteit met u delen;  
- privé met u als ouders contact hebben bijv. voor het maken van een afspraak of het 

regelen van ouderhulp; 
- uitnodiging versturen voor o.a. kennismakingsgesprekken, oudergesprekken, hulp bij 

activiteiten; 
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Toestemming: 
In de app worden naast informatie ook foto’s van activiteiten en momenten van de groep 
van uw kind gedeeld. Op deze foto’s kan uw zoon/
dochter staan.  Wij gaan ervan uit dat u hiermee 
instemt. Mocht dit niet het geval zijn, dan 
verneemt de leerkracht dit heel graag.  

Schoolafspraken omtrent de Parro App: 

Minimaal 1x per week wordt er een bericht 
verstuurd door de groepsleerkracht. Leerkrachten 
kunnen afspraken voor de komende dagen 
doorgeven via de app; bijvoorbeeld 
oudergesprekken, uitjes, spullen meenemen, vraag 
om hulp, leuke mededelingen of foto’s. 

Op maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur – 16.45 uur kan er persoonlijk contact 
plaatsvinden tussen de leerkracht en de ouder. (Of er contact is buiten deze tijden 
inclusief weekend is leerkracht afhankelijk, geen contact meer na 20.00 uur). Onze 
leerkrachten staan het grootste gedeelte van de dag voor de klas. We streven naar een 
vlotte communicatie, maar leerkrachten zijn niet verplicht om onder schooltijd te 
reageren op uw bericht. Stuur een leesbevestiging naar de leerkracht na het lezen van 
een persoonlijk bericht. De leerkracht zal ook een leesbevestiging sturen op een bericht 
van een ouder.  

Ziekmeldingen kunnen telefonisch of via de app doorgegeven worden voor 8.30 uur.  

Huiswerk kan worden doorgegeven door de leerkracht via de app. 

Het doorgeven van een bericht van een ouder tijdens schooltijd verloopt telefonisch. 
(Denk aan alleen naar huis, BSO, opa of oma komt het kind ophalen). 

Op dagen waarop een leerkracht niet werkt, kan er contact gelegd worden met de andere 
leerkracht. 

De voortgang van de leerling wat betreft persoonlijke zaken, gedrag en resultaten wordt 
niet via de app gecommuniceerd. Bij bijzonderheden neemt de ouder zelf contact met de 
leerkracht. 

We verwachten van ouders, dat de informatie via de parro-app gelezen wordt. Mocht dit 
– om wat voor reden dan ook – niet lukken, dan gaan we graag met u in gesprek. 

Foto’s, die via de app gedeeld worden door de leerkracht met de ouders, mogen niet 
verder via social media gedeeld worden in het kader van de wet op de privacy. 
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 Prowise 
Op school zijn we gestart met Prowise GO (www.prowise.com). Dit is een online 
leeromgeving die één-op-één onderwijs op de school ondersteunt.  
Vanuit deze educatieve omgeving zet de leerkracht webapplicaties klaar. Daarnaast heeft 
de leerkracht dankzij de klassenmanagementmodule de regie over personal devices zoals 
Chromebooks. Hij/zij volgt live hoe leerlingen aan het werk zijn tijdens een opdracht of 
toets; bepaalt welke site open staat en pauzeert de devices. De leerkracht ziet dankzij 
online oefenprogramma’s precies hoe ver leerlingen zijn; welke leerlingen meer 
ondersteuning nodig hebben of juist klaar zijn voor extra uitdaging, zodat leerlingen alles 
kunnen geven wat ze in zich hebben en de leerkracht ze de persoonlijke aandacht geeft 
die ze nodig hebben.  
De klassenmanagementmodule zetten wij in om inzicht te houden in het werk en de 
werkhouding van onze leerlingen. Mochten leerlingen met andere dingen bezig zijn, dan 
geeft de module ons de mogelijkheid om hierop in te spelen en de leerlingen op de juiste 
manier te begeleiden.  

Beleidswijziging 
Wij beheren met Prowise GO de devices waar leerlingen mee werken. Sinds de invoering 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben scholen meer 
verantwoordelijkheden dan voorheen om persoonsgegevens van medewerkers en 
leerlingen te beschermen. Om deze reden is voor het live volgen van leerling-devices in 
de klassenmanagementmodule toestemming nodig van een ouder/verzorger.  

Toestemming  
Aangezien het van belang is om inzicht te hebben in de bezigheden van leerlingen onder 
schooltijd gaan wij ervan uit dat ouders/verzorgers achter onze keuze voor de 
klassenmanagementmodule zullen staan. Mocht dit niet het geval zijn, dan gaan we 
graag met u in gesprek.  
Wij wensen alle leerlingen veel plezier in de Prowise GO-leeromgeving!  

 Even voorstellen 
Laura Zwanen is sinds dit schooljaar bij ons werkzaam als onderwijsassistente op 
dinsdag, donderdag en vrijdag. Haar werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen van 
leerlingen, in groepjes of individueel, op verschillende gebieden. Dit doet zij zowel in de 
klas als daarbuiten. 

Maaike van Twist is sinds de start van dit schooljaar (fulltime) directeur van de school. 
De komende weken zal haar werk vooral bestaan uit het leren kennen van de school, de 
kinderen, het team en de ouders. Wilt u graag kennismaken dan kunt u altijd even 
binnenlopen of een afspraak maken (076 5938126 of maaikevantwist@skod.org) 
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 Luizencommissie 
De commissie is op zoek naar ouders/verzorgers die op de woensdagen na iedere 
vakantie mee willen helpen met het luizenpluizen om 8.30u. Voor meer informatie en 
aanmelden kun je mailen naar; e.peijs@oulook.com  

  
 Werkzaamheden Markstraat 
Vanaf aanstaande maandag, 26 augustus, zullen er aan de Markstraat verschillende werkzaamheden 
worden uitgevoerd, het verkeer wordt hierdoor omgeleid. Houdt u er rekening mee dat het in de 
Polderstaat daardoor drukker is! 

 Puzzelbad 
Op 31 augustus is er in het Puzzelbad een schuimparty van 18.00u - 21.30u. Entree � 
5,00 (� 3,00 met abonnement) 

 Maandplanning: 
   

Datum Activiteit

26-8-19 Uitleenweek Bieb

27-8-19 Techniekmiddag groep 7/8 
Informatieavond groep 4

30-8-19 Meeneemdag groep 1/2

3-9-19 Schoolfotograaf  
Informatieavond groep 1/2

4-9-19 Schoolkamp groep 7/8

5-9-19 Informatieavond groep 3 
Schoolkamp groep 7/8

6-9-19 Schoolkamp groep 7/8

10-9-19 Techniekmiddag groep 4

11-9-19 Jantje Beton uitje groep 3

12-9-19 Kennismakingsgesprekken

17-9-19 Oudste kleuterdag 
Kennismakingsgesprekken

19-9-19 Techniekmiddag groep 5
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