
 

PRIVACYBELEID COMMUNICATIE SCHOOL-OUDERS 

Beste ouders 

Er bestaan heel wat manieren om met elkaar te communiceren: telefoon, GSM, e -mail, SMS, 

sociale media... 

Om misbruik tegen te gaan en om onze leerkrachten te beschermen, willen we hier graag 

duidelijke afspraken rond maken. Iedereen heeft het recht om zijn gegevens te beschermen, 

aan te geven hoe men wil communiceren en te bepalen wanneer men zonder schuldgevoelens 

kan afgrenzen. 

Daarom maken we volgende afspraken met jullie: 

Hoe verspreiden wij info naar jullie? 

 Algemene info te vinden op de website. 

 Klasinfo, praktische info en kalender via ons digitaal platform Gimme.  

 Foto's van het klasgebeuren worden enkel verspreid via Gimme. 

 Er worden geen Whatsapp groepen gemaakt met ouders en leerkrachten!  

 Directies KLOK wisselen schoolinfo via Gimme. 

Hoe kun je communiceren met de leerkrachten? 

 Ouders kunnen mailen naar de leerkracht via het werkmailadres  en kunnen de dag 

nadien een antwoord verwachten. (tenzij hoogdringendheid).  

 Persoonlijke GSM-nummers van leerkrachten worden niet meer gedeeld. 

 Mailadressen vind je in de infobrochure of 

website: voornaam.familienaam@klokschool.be  

 In de schoolagenda van het kind in het lager kan een nota worden geschreven. Een 

briefje in het boekentasje van de kleuter. 

 Een kort woordje aan het hek (praktische info). 

 Via mail of het algemeen schoolnummer  kan men een afspraak tot een persoonlijk 

gesprek maken, eventueel naar de directie of zorgcoördinator. 

 Indien jullie als ouders toch een telefoon ontvangen van een leerkracht, in een 

noodsituatie, zal men dit nummer niet misbruiken: geen reply of doorgeven van.  

 Wij communiceren niet via Whatsapp/SMS. 

 Eventueel via de Chat van Gimme (nieuw), indien de leerkracht dit aangeeft.  

http://mailto:voornaam.familienaam@klokschool.be/


 De directies zijn altijd bereikbaar, ook via GSM. 

Hoe meld ik dat mijn kind ziek is? 

 Een e-mail naar het secretariaat, de directie of klasleerkracht. 

 Bellen naar het algemeen schoolnummer: 011/ 379 560 (VBS)   011/379 562 (GBS) 

Mogen wij met aandrang vragen jullie te houden aan deze afspraken? 

Dank hiervoor!  

De directies 

Greet Jorissen  0475/60 77 72 

Jo Jorissen       0486/22 16 49 

 


