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Informatie rondom Internetsite Deken Wehmeijerschool
Doelstellingen website Deken Wehmeijerschool:
Via onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op
internet op zoek is. Deze informatie bestaat uit beschrijving van de identiteit van de school, de wijze
van omgang met en zienswijze op kinderen, de beschrijving van leergebieden en lesstof, de
activiteiten die de school ontplooit etc. We richten ons hierbij zowel op diegenen die de school reeds
bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden. Op
onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school.
Ook bieden wij op onze website aan kinderen de ruimte via hun eigen groepenpagina’s foto’s en
werkstukken te laten zien via internet aan klasgenoten, familieleden en vrienden. Via de links-pagina
bieden we een ieder die daarin geïnteresseerd is links naar sites m.b.t. kinderen en het onderwijs.

Verantwoording
De website is grotendeels opgebouwd uit informatie uit de schoolgids van de Deken Wehmeijerschool,
die overigens zelf ook via de site te lezen en te downloaden is. Hierdoor is zekerheid verkregen dat de
meest relevante informatie is goedgekeurd door de geledingen van de school. Aanvullende informatie
met betrekking tot schoolse activiteiten wordt op de website geplaatst. Via de periodieke nieuwsbrief
van de school worden de ouder(s) / verzorger(s) op de hoogte gebracht van de laatste vernieuwingen
die de site heeft ondergaan. Op de Deken Wehmeijerschool is een ouder samen met een teamlid
tevens de webmaster die de site onderhoudt. Daardoor zijn de makers van de website goed op de
hoogte van de te publiceren informatie.

Privacy
Aan het begin van elk nieuw schooljaar ontvangen de ouder(s) / verzorger(s) van de school een
schoolgids, waarin melding gemaakt wordt van het bestaan van onze website. Op onze website
kunnen in de toekomst o.a. werkstukjes van kinderen worden geplaatst. De ouder(s) / verzorger(s)
worden aan het begin van het schooljaar in de gelegenheid gesteld bezwaar te maken tegen
publicatie op de site van foto's waarop hun kind(-eren) staan. Ook tegen het publiceren van werkjes
van hun kind(eren), kan bezwaar worden gemaakt. Degene die de website onderhoudt verzamelt de
namen van deze kinderen en plaatst ze op een lijst. Deze lijst wordt telkens geraadpleegd als er foto's
of werkstukjes op de website geplaatst worden. De foto's en werk van kinderen, waarvan de ouder(s)
/ verzorger(s) bezwaar hebben gemaakt, worden vervolgens niet op de website gepubliceerd.
Ouder(s) / verzorger(s) kunnen hun bezwaar ook weer herroepen, waarna hun naam weer van de
bezwarenlijst wordt geschrapt. De webmaster ziet erop toe dat er zorgvuldig met het plaatsen van
foto's, verhalen en links wordt omgegaan. Individuele e-mailadressen worden niet op de website
vermeld. Alleen algemene e-mail adressen voor informatie worden op de website vermeld. Dit geldt
ook voor de e-mailadressen van het bestuur en de Medezeggenschapsraad. Alleen met toestemming
van betrokkene wordt nadere informatie gepubliceerd.
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