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De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag 
 
Een positieve besmetting kunt u melden via meldingtest@ikc-remigius.nl (privacyregelgeving) 

WIJZIGINGEN, ZIEK- / BETER- EN AFMELDINGEN zo volledig mogelijk melden via info@ikc-remigius.nl  
 
 

 

BEELDCOACHOPLEIDING – VIDEO-OPNAMEN IN DE LES 
Graag willen wij u informeren over de opleiding beeldcoach die wij als intern begeleidsters 
gestart zijn. 
Gedurende twee schooljaren zullen er op onze school video opnamen gemaakt worden 
door ons als beeldcoach in opleiding. Dit doen we in het kader van het opleiden van 
collega’s tot Beeldcoach. Deze opleiding wordt verzorgd door Lucy Geurds Beeldcoaching. 
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is voor het gebruik 
van video-opnamen de toestemming van ouders/verzorgers vereist voor zover de 
leerlingen van 16 jaar nog niet hebben bereikt. Daarover gaat dit schrijven. 
Beeldcoaching is een methode om onderwijsgevende te begeleiden bij hun 
onderwijskundige taak. Er worden video opnames gemaakt van de onderwijssituatie. Uit 
deze opnames worden fragmenten geselecteerd die besproken worden met de 
onderwijsgevende. Samen met de beeldcoach wordt nagegaan hoe het lesgeven in de 
groep verloopt. Belangrijk uitgangspunt is vooral het contact tussen de onderwijsgevende 
en de leerlingen maar ook de sfeer in de klas/groep, de manier waarop de groep werkt en 
de wijze waarop de onderwijsgevende les geeft. Soms zullen er daardoor veranderingen 
plaatsvinden die voor het goed functioneren van de leerlingen en de onderwijsgevende van 
belang zijn. 
Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern gebruik bedoeld zijn. De betreffende 
beeldcoach is bezig met haar opleiding. Dit betekent dat beelden kunnen worden bekeken 
in de opleiding. Het opleidingsinstituut waarborgt hier de volledige vertrouwelijkheid. De 
beelden worden bewaard in een beveiligde omgeving en vernietigd als het 
begeleidingstraject is afgesloten. Wanneer er specifiek beelden gemaakt zullen worden 
van uw zoon of dochter is dit van tevoren door de groepsleerkracht en/of intern begeleider 
met u persoonlijk besproken. 
Graag willen wij uw toestemming om te mogen filmen. Dit doen we middels onderstaande 
link. Door op DEZE LINK te klikken kunt u aangeven wanneer u GEEN toestemming geeft. 
Gezien de privacy van leerlingen en de leerkrachten is er niet zonder meer recht op inzage 
tenzij uw zoon of dochter alleen op de filmbeelden staat. 
Voor informatie en/of vragen kunt u terecht bij Natasja Ariëns en/of Joyce van Reem 
 
 
SCHOOLONTBIJT 
Vrijdag 5 november doen we mee aan het schoolontbijt. 
Denkt u nog aan de 3 B’s? Beker, Bord en Bestek. 
Graag de naam en de groep van het kind hierop zetten.  
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SINTERKLAASJOURNAAL  
Zoals elk jaar is ook dit jaar Sinterklaas weer samen met zijn Pieten op weg naar Nederland. 
Omdat wij niets willen missen van alle spannende avonturen die op de boot gebeuren, volgen 
wij op school in alle groepen het Sinterklaasjournaal.                                 
Als U thuis samen met uw kind ook wilt kijken kan dat. Vanaf maandag 8 november is er 
elke dag om 18.00 uur op NPO Zapp (NPO 3), een aflevering te zien. Wij verheugen ons al op 
alle avonturen die er staan te gebeuren!  
  

 
 

 
HERINNERING ABSENTIEMELDINGEN IN PARRO 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Ziek- of absentiemelding kunt u vanaf vandaag alleen nog via telefoon of via 
Parro doen, dus niet meer via email info@ikc-remigius.nl. Er zaten nog wat 
kleine foutjes in de Parro app, maar die zijn inmiddels opgelost.  
Hieronder volgt nogmaals een kleine beschrijving. 
 
Waar kunt u een ziek- of absentiemelding doen? 
Onder het tabblad Groepen vindt u de knop Absentie melden. Via deze knop kunt u een 
ziek- of absentiemelding doen. U wordt gevraagd naar de absentiereden, dag van absentie 
en om een toelichting te geven. Deze toelichting is voor ons als leerkracht waardevol, wilt u 
deze dan ook invullen.  
 
Maakt u een ziekmelding, denkt u er dan ook aan uw kind weer via deze weg beter te 
melden? 
 
 
WEEK VAN DE PLEEGZORG 2021 
Voor kinderen die ook ‘zo thuis mogelijk’ willen opgroeien 
 
We willen in Nederland het liefst dat alle kinderen opgroeien in veilige en stabiele 
omgeving. Binnen het gezin waar ze op hun plek zijn. Maar soms is dat niet mogelijk. 
Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet bij hun ouder(s) wonen. 
Soms voor korte tijd, soms voor lange tijd. Dan is het fijn als een kind bij een ander 
gezin wordt opgevangen.  
 



 

In het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat ook onze wereld onverwacht heel anders 
werd. Als we niet in de zorg werkten, werkten we vanuit thuis of vanuit een leeg klaslokaal 
en was het contact met anderen vooral online. Ook voor onze kinderen op school werd het 
anders en lange tijd werd er vanuit thuis leggegeven. Voor heel veel andere kinderen was 
er in 2020 geen veilig en stabiel thuis. Voor deze kinderen telt iedere dag en daarom is het 
belangrijk dat er aandacht is voor pleegzorg. 
 
Week van de pleegzorg 
In de week van 3 tot en met 10 november is het in Nederland “de week van de pleegzorg”. 
In die week wordt waardering uitgesproken voor pleegouders die zich inzetten voor 
pleegkinderen, en vragen we aandacht om meer pleegouders te werven. Hoewel 
pleegouders vaak vinden dat het vanzelfsprekend is wat zij doen, willen we deze 
pleegouders bedanken voor de mogelijkheden die zij bieden voor kinderen. Zij verdienen 
wat ons betreft een warm ‘dank je wel!’.  
 
Pleegouders nodig 
In Gelderland zijn we op zoek naar veel nieuwe pleegouders. Wij vinden het belangrijk dat 
kinderen zoveel mogelijk in een veilige en stabiele omgeving opgroeien bij hun ouders. En 
voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, zoeken we pleeggezinnen waar het 
kind ‘zo thuis mogelijk is’ en daar kan opgroeien. Het liefst binnen het netwerk (familie, 
vrienden, kennissen) of in de buurt van school en vriendjes.  
 
Klik op de afbeelding (of op deze link: https://youtu.be/znHb6nck0hc) voor de oproep om 
meer pleegouders: 
 

 
 
Hart en huis 
Wil jij ook je huis en je hart openstellen en wil jij je ook inzetten voor kinderen die niet bij 
hun ouders kunnen opgroeien? Wil je meer weten over pleegouderschap? Ga voor meer 
informatie naar www.openjewereld.nu  en ontdek hoe jij kunt helpen. 
 
Namens de samenwerkende gemeenten: 
Arnhem, Duiven, Doesburg, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, 
Wageningen, Westervoort en Zevenaar 
 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN  

 

1-5 november Hoofdluiscontrole 
5 november Schoolontbijt 

15-19 november Hercontrole hoofdluis 
17 november Stichtingsdag; alle groepen vrij 

https://youtu.be/znHb6nck0hc
http://www.openjewereld.nu/
https://youtu.be/znHb6nck0hc

