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BIJLAGEN 

07-01 Tekenlessen voor kinderen 

 
VAN HET TEAM 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Ik denk dat ik het kort kan houden deze week. 

Er gebeurt weer veel op school: 
Kinderboekenweek, danslessen en er wordt 
natuurlijk ook gewoon les gegeven. Maar 
daarvan wordt u allemaal op de hoogte 
gehouden via PARRO, door 

de dagelijkse berichten die groepsleerkrachten u kunnen sturen om u 
geïnformeerd te houden over de dagelijkse gang van zaken met 
vermeldenswaardige berichtjes. 
We hopen wel dat u in deze week ook de kinderen zo veel mogelijk 
stimuleert om te lezen en de gesprekken thuis te laten gaan over boeken 
en het thema ‘reizen’. 
Gisterenochtend werd er in alle groepen door een ‘gast’ voorgelezen uit 
een boek rond dit thema. De school is ook weer opgefleurd met allerlei 
zaken die verwijzen naar ‘reizen’,  boeken en/of de Kinderboekenweek. 
Blijft steeds heel leuk en nuttig.  

 
Mijn collega’s volgen met grote 
regelmaat opleidingen en cursussen. Zo 
ook dit jaar weer. 
Daarbij wordt met regelmaat gefilmd 
voor onderwijsdoeleinden, dus om van 
te leren. Daarna worden die beelden 
weer gewist. 
Maar ook daar zijn regels aan 

gebonden. Hier onder leest u een voorbeeld van zo’n opleiding die op onze school van 
toepassing is. 
Graag wil ik u langs deze weg op de hoogte brengen hoe wij hier mee omgaan. 
 



 
Beste ouder(s)/verzorger(s),   
 
Kbs Weilust wil uw kind(eren) goed onderwijs geven. En ervoor zorgen dat de kinderen zich 
op een prettige en goede manier kunnen ontwikkelen. Daarom werken wij op verschillende 
manieren aan de kwaliteit van ons onderwijs. Bijvoorbeeld bij de keuze van ons lesmateriaal. 
En ook door opleidingen en trainingen van onze medewerkers.   

Filmen in de klas  
Twee van onze gedragsspecialisten Hannelore Kwekkeboom en 
Michelle de Bie volgen de komende periode training 
“groepsanalyse”. Doel is door observatie de dynamiek in de groep te 
bestuderen. Onderdeel van de training is dat in de klas wordt gefilmd. 
De beelden worden gebruikt om achteraf te kunnen bekijken 
hoe door observatie en planning de groepsdynamiek kan 
worden beïnvloed en wat eventuele verbeterpunten zijn. Daar gaat 
de opleiding/training vervolgens mee verder.  
Zorgvuldig  

We gaan zorgvuldig om met het gemaakte beeldmateriaal. Dit wordt alleen bekeken door de 
gefilmde groepsleerkrachten en de trainers. Na afloop van de training 
worden de beelden meteen gewist.   
Privacy  
De privacyregels zijn van toepassing op het filmen in de klas. In dit geval 
hoeft u geen toestemmingsformulier in te vullen omdat het filmen wordt 
gedaan voor het ontwikkelen van de onderwijsvaardigheden van onze 
medewerkers. Maar volgens de privacyregels mag u wel bezwaar maken. 
Als u niet wilt dat uw kind wordt gefilmd dan kunt u dat aangeven en dan 
zullen we daar rekening mee houden.  
Bezwaar  
Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind op de filmbeelden komt? Dan vragen we u dat 
uiterlijk 11 oktober bij de groepsleerkracht aan te geven. Als u akkoord bent met het filmen 
hoeft u niets te doen.  

  
Ik wens u samen met het team van Kbs Weilust weer een 
heel fijne week. Als ik mij weer meld, is het al bijna een 
weekje vakantie. De eerste al weer van dit schooljaar. Het 
gaat weer heel hard……. 
Met vriendelijke groet, 
 
Kees van Sprundel, directeur 

 
 
 
 
 
 
 
 



UIT DE WIJK / UIT DE STAD 
 
EERSTE COMMUNIE 2020 AUGUSTINUSPAROCHIE BREDA 
 
In 2020 zijn er in de Augustinusparochie twee vieringen voor de Eerste Communie:  
Kinderen van Breda-Noord en Haagse Beemden doen hun Eerste Communie op zondag 19 
april om 10.30 uur in de Franciscuskerk in Breda-Noord. 
Kinderen van Breda-Oost en Teteringen doen dat op zondag 17 mei om 10.00 uur in de 
Willibrorduskerk in Teteringen. 
Op woensdag 6 november is er om 19.30 uur een informatieavond in de Michaelkerk, 
Hooghout 67 Breda. U bent van harte welkom. 
De voorbereiding begint op zaterdag 25 januari. 
Als u uw kind wilt aanmelden (vóór 20-12-2019!), stuur dan een e-mail met de naam van uw 
kind, uw adres en telefoonnummer naar 1ecommunie@augustinusparochiebreda.nl t.n.v. 
Annie Aarts. (06-18842219) U krijgt dan een aanmeldingspakket met alle informatie 
toegestuurd. 
 
Annie Aarts 
Coördinator Eerste Communie 
Augustinusparochie Breda 
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