Beste ouders en verzorgers,

De privacy van je kind is een groot goed, daar gaan wij als school dan ook heel zorgvuldig mee
om. Toch willen we de mogelijkheid hebben om foto’s met jullie te delen. Daar zijn een aantal
redenen voor:
-

We willen jullie graag laten zien waar we op school mee bezig zijn
Foto’s kunnen helpen om thuis het gesprek aan te gaan over een schoolactiviteit
Foto’s zeggen vaak meer dan een hele pagina tekst
Potentiële nieuwe ouders krijgen door het zien van foto’s een goede sfeerimpressie van
onze school – dit is ook belangrijk met het oog op nieuwe aanmeldingen
Jullie kunnen deze schoolfoto’s toevoegen aan het fotoalbum van je eigen kind

Via de Parro app kun je, per onderdeel, toestemming geven voor het gebruik van foto’s. Dat
kun je zelf bijhouden en veranderen waar nodig. Dit scheelt heel veel administratie.
Wij vragen jullie toestemming voor:
-

Delen van beeldmateriaal in het Boomblaadje (nieuwsbrief)
Delen van beeldmateriaal in Parro
Delen van beeldmateriaal op onze schoolkalender
Delen van beeldmateriaal op de Facebooksite van Openbare school Olst
Delen van beeldmateriaal op onze website
Delen van telefoonnummers binnen onze school

Wanneer er ouders zijn die geen toestemming geven, wordt het heel lastig voor ons om
schoolfoto’s met jullie te delen.
PARRO
Al enige tijd werken we op De Klimboom met Parro, een app voor je tablet of
mobiele telefoon . Via de Parro app is het voor ons erg makkelijk jullie op de
hoogte te houden van allerlei schoolse activiteiten. Onze berichten komen
direct aan en kunnen, in tegenstelling tot briefjes, niet makkelijk zoek raken.
Alle informatie staat overzichtelijk bij elkaar. Parro zorgt ervoor dat er een
album op je apparaat wordt gemaakt waar alle foto’s automatisch op komen te staan. Heel
makkelijk en overzichtelijk!
Het is erg handig wanneer je de push berichten voor Parro aan hebt staan. Anders zie je een
nieuw bericht pas wanneer je de app ook daadwerkelijk opent. Door het toestaan van push
berichten van Parro, krijg je een melding als wij een nieuw bericht hebben geplaatst.
Wij vragen jullie om binnen deze app toestemming te geven voor het delen van foto’s. Als het
goed is heb je dit vorig jaar ook al een keer eerder aangegeven op papier maar digitaal via deze
app komt er meteen een makkelijk totaal overzicht uit.
Je bent voortaan zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van je voorkeuren voor de privacy
i.v.m. foto’s. Wij zullen jullie er jaarlijks aan helpen herinneren.

Je kunt binnen Parro je mailadres ook zelf actueel houden.
De foto’s die wij met jullie delen zijn alleen voor privé gebruik. Het is niet toegestaan deze foto’s
zelf verder door te sturen of te publiceren op andere platformen of social media. Dit geldt ook
voor foto’s die je zelf maakt tijdens vieringen en andere schoolactiviteiten en waar andere
kinderen herkenbaar opstaan!
Privacy voorkeuren instellen in de Parro app






Ga naar Instellingen
Kies voor <mijn profiel>
Scroll naar beneden naar < Mijn kinderen>
Achter de naam van de kinderen staan 3 puntjes, druk hierop.
Dan kunt u in een nieuw pop up scherm de privacy voorkeuren kiezen per onderdeel
en vervolgens deze rechtsboven in opslaan door op < BEWAAR> te klikken

Mocht het niet lukken de persoonlijke voorkeuren aan te passen in de Parro app, dan kun je bij
Nicole ook een formulier ophalen, deze invullen en dan zorgen wij dat je gegevens worden
ingevoerd in ons administratiesysteem.
Wij hebben van iedere kind deze gegevens nodig.

Mochten we je kunnen helpen, er nog vragen of opmerkingen zijn, kom gerust even langs.

Vriendelijke groet,

Het Klimboomteam.

