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Beste ouders/verzorgers, 

 

 

 

25 mei 2018 gaat de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. 

Deze wet zorgt ervoor dat de persoonsgegevens (zoals een naam of een mailadres) van 

mensen zorgvuldig worden gebruikt en gaat misbruik ervan tegen. Ook scholen moeten zich 

aan deze wet houden. Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT), de stichting waar onder de 

school van uw kind valt, neemt extra maatregelen ter bescherming van de privacy van 

leerlingen, ouders/ verzorgers en medewerkers.   

  

Deze brief beschrijft kort welke maatregelen STWT neemt voor de invoering van de AVG.   

  

Hoe gaat de school van uw kind(eren) om met de informatie over leerlingen? De school 

verzamelt informatie die noodzakelijk is om leerlingen (zo goed mogelijk te kunnen) 

begeleiden bij het doorlopen van de school en om zo nodig extra ondersteuning te kunnen 

bieden. De informatie wordt opgeslagen in het administratiesysteem Parnassys. Alle 

geregistreerde informatie over een leerling is alleen toegankelijk voor de begeleiders van een 

leerling ín de school en is in te zien door ouders van die leerling. Als we een leerling willen 

bespreken met een externe partij wordt daarvoor eerst aan u (ouders) toestemming gevraagd.  

Tijdens de lessen kan gebruik gemaakt worden van digitale leermiddelen. Hiervoor is een 

beperkte set persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de 

leveranciers van deze leermiddelen worden overeenkomsten gesloten over het gebruik van de 

gegevens. In het STWT privacyreglement staat beschreven welke gegevens met welk doel 

worden verzameld. Als u op de volgende link klikt www.stwt.nl komt u bij het privacyreglement 

van STWT.  

  

Hoe gaat de school van uw kind(eren) om met informatie over ouders? Over de ouders van 

ingeschreven leerlingen verzamelt de school alleen informatie die wettelijk vereist en/of 

noodzakelijk is om hun kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij het doorlopen van de 

school. Deze informatie wordt opgeslagen in het administratiesysteem Parnassys.   

  

Hoe gaat de school van uw kind(eren) om met het gebruiken van foto’s en video’s? Het 

publiceren van foto’s of video-opnamen van een leerling door een medewerker van school 

gebeurt altijd op basis van toestemming van ouders. Het is nodig dat ouders toestemming 

geven per media uiting (bijv. website school, ouderportaal of schoolgids). Dit wordt bij 

inschrijving en daarna jaarlijks gevraagd aan ouders.   

  

Wat vragen wij van ouders? Ouders maken graag foto's en video's van de kinderen op school 

en tijdens excursies. Wij vragen aan alle ouders er rekening mee te houden dat niet alle 



ouders, leerlingen en medewerkers het op prijs stellen dat deze beelden gedeeld worden. Let 

op: ook voor foto's die door ouders onder schooltijd worden gemaakt, geldt de nieuwe wet 

(AVG). Publicatie is alleen toegestaan als er toestemming is van de andere mensen die zijn 

afgebeeld. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het zelf plaatsen van een foto in een besloten 

Facebookgroep.   

Met vriendelijke groet,  

J. Middelbeek Bestuurder STWT  

 
Schoolreisgelden  
Volgende maand gaat/gaan uw kind/kinderen op schoolreis of kamp. Wellicht is het u 

ontschoten de daarvoor verschuldigde schoolreisgelden te betalen.  

 

Hierbij het vriendelijke verzoek om deze zo spoedig mogelijk over te maken op 

rekeningnummer NL52INGB0005765249 t.n.v. Ver.Schoolbelangen P.J.Troelstraschool te 

Amsterdam.   

 

Met vriendelijke groet, de schoolreiscommissie  

 

 

Groepen 8 afscheidsfoto 
Elk jaar maken wij van de leerlingen van alle groepen 8 een 

schoolverlaters foto.  

De schoolfotograaf komt dinsdag 5 juni rond de klok van 

13.00uur om de verschillende groepen 8 op een groepsfoto te 

zetten.  
 

 
WOENSDAG 6 JUNI VINDT ER EEN KLEUTEREVENEMENT PLAATS VOOR DE 
DEELNEMERS VAN DE NASCHOOLS ATLETIEK- EN RACKETSPORT LESSEN  
Dit betekent dat de gewone naschoolse lessen komen te vervallen voor de kinderen uit de 

groepen 1 en 2. Het evenement zal plaatsvinden in de grote gymzaal. Ook kinderen van 2 

andere scholen worden uitgenodigd. De kinderen die mogen deelnemen krijgen een brief 

uitgedeeld in de klas. Als uw kind mee wilt doen, dan moet u het strookje inleveren bij de 

trainer van de naschoolse sport of bij Brenda Kaasjager.  

Let op: de tijden van dit evenement zijn als volgt: 14.30 uur – 15.45 uur. De kinderen 

mogen wel gelijk om 14.00 uur naar de gymzaal toe gaan. Daar zullen ze worden 

opgevangen door de mensen die het evenement organiseren. Als u er zelf niet bij kunt zijn, 

dan betekent dat dus dat u uw kind pas om 15.45 uur op kunt halen. 

Veel plezier allemaal. Brenda Kaasjager 

 
Vind uw kind de muzieklessen op school ook zo leuk…? 
Kom dan eens kijken bij Muziekschool Amsterdam wat je na schooltijd nog meer kunt leren! 

Op zondag 10 juni houdt Muziekschool Amsterdam Open Dag. 

Voor iedereen die muziek wil leren maken en nieuwsgierig is wat je allemaal kunt doen bij 

Muziekschool Amsterdam. Maak kennis met de docenten, probeer instrumenten uit en swing 

mee bij een van vele optredens!  

Voor kinderen in groep 1 t/m 8 heeft Muziekschool Amsterdam diverse cursussen in de 

aanbieding. Bij deze lessen maken de kinderen kennis met ritme en melodie, en kunnen ze 



instrumenten uitproberen. Ze leren hun favoriete instrument bespelen en gaan ook al meteen 

samenspelen! Alleen, in een klein groepje of zelfs in en echte band of een orkestje! 

Tijdens de Open Dag komen kinderen en hun ouders alles over deze cursussen te weten. 

Natuurlijk is er alle gelegenheid om onder begeleiding van muziekschooldocenten 

instrumenten uit te proberen. Er zijn allerlei blaas-, snaar- toets- en slaginstrumenten 

aanwezig op de locaties. Om te horen waar muziekles toe kan leiden, laten onze leerlingen 

de hele middag van zich horen in diverse muziekschoolbands en -ensembles. En alle kinderen 

kunnen zich laten schminken! 

Zondag 10 juni, 11:00 – 13:30 uur, Osdorpplein 14, Osdorp.  
Een uitgebreid programma (o.a. welke instrumenten en welke optredens) is binnenkort te 

vinden op: muziekschoolamsterdam.nl/opendagen. 

Zin gekregen? Meld je aan via de website! 


