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Gentbrugge, 1 september 2018
Beste ouder(s), begeleider(s),
Betreft: communicatie via smartschool
Bij de start van het nieuwe schooljaar willen we gebruik maken van een nieuw
communicatiemiddel ‘smartschool’.
U zal hier meer over vernemen tijdens de infomomenten die georganiseerd worden in augustus
en september.
Wij zijn er van overtuigd dat smartschool een zeer nuttig en efficiënt middel is om elkaar te
bereiken. Met de nieuwe wetgeving rond ‘privacy-beleid’ mogen onze teamleden geen
gebruik meer maken van hun privé-mail. Dit ter bescherming van de privacy van de
persoonsgegevens van leerlingen, ouders en teamleden. Info die gedeeld wordt via
smartschool voldoet volledig aan de privacywetgeving.
Binnen onze school zijn er reeds een aantal communicatiemiddelen: leerlingenagenda,
nieuwsbrieven, schoolkrant, weekverslag, rapport, … Hierdoor krijg je als ouder heel wat
informatie. Voor onze teamleden vraagt dit de nodige tijdsinvestering.
Daarom willen we onze teamleden de nodige tijd geven om te wennen aan het nieuwe
communicatiemiddel ‘smartschool’.
We maken daarom graag enkele afspraken:
- Voor dringende dagelijkse mededelingen rond bv. vroeger afhalen, niet meerijden met de
bus, huistaak, … vragen we om nog steeds gebruik te maken van de leerlingenagenda.
De leerlingenagenda wordt dagelijks door de juf of meester nagekeken.
- Een bezorgdheid die je wil delen met de juf of meester kan via smartschool. Het is echter
niet de bedoeling dat de juf of meester dagelijks de berichten via smartschool leest.
- We laten het nog even bij de juf of meester welke informatie aan jullie bezorgd wordt via
smartschool. De juf of meester zal jullie hierover zelf informeren. Hierdoor geven we onze
teamleden wat tijd om de communicatie met jullie goed af te stemmen.
- U bent ook steeds welkom voor een persoonlijk gesprek indien u dit wenst. Niet alle
bezorgdheden kunnen via aan bericht gedeeld worden.
Er komen heel wat dingen op ons af: privacy-beleid, digitale communicatie, … We vinden het
belangrijk om de veelheid te bewaken. Na een periode van wennen voor iedereen willen we
smartschool zo functioneel mogelijk inzetten als communicatiemiddel.
We willen jullie ook geruststellen dat de gegevens van jullie zoon / dochter enkel zichtbaar zijn
voor jullie als ouders. Via smartschool kunnen ook geen gegevens (adressen, namen, … van
klasgenootjes) gedeeld worden. Ouders kunnen niet mailen met elkaar.
Alvast bedankt voor het begrip. Indien u nog vragen of bedenkingen hebt aarzel dan niet om
met ons contact op te nemen op het nummer 09/210 01 60.

Met vriendelijke groeten
Nadine Van de Sompel
Algemeen directeur
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