Beste ouders en verzorgers,
Via het toestemmingsformulier op de achterzijde van deze brief willen wij u vragen of wij de gegevens
van u en van uw kind mogen gebruiken ten behoeve van de klassenlijst en de klassenapp voor de
hieronder beschreven doeleinden.
Klassenlijst en klassenapp
Op onze school wordt per klas een klassenlijst gemaakt met de adressen, telefoonnummers en
geboortedata van leerlingen. Deze lijst met contactgegevens is erg praktisch om te overleggen met
andere ouders, als de kinderen (buiten schooltijd) willen afspreken of als er vragen zijn rondom school
of bijvoorbeeld huiswerk.

Daarnaast is het gebruikelijk om in de klas te werken met een groepsapp tussen de leerkracht en alle
ouders. In deze app kan de leerkracht op een makkelijke manier informatie delen met de ouders. Deze
app is nadrukkelijk niet bedoeld om onderling heen en weer te ‘kletsen’.
Toestemming
Wij vragen u om toestemming om gegevens van u en uw kind op te nemen in de klassenlijst en om uw
telefoonnummers op te mogen nemen in de klassenapp.
Zonder toestemming zullen er geen gegevens opgenomen worden in de klassenlijst en/of klassenapp.

U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment
alsnog toestemming geven. Dit kan via de leerkracht van uw kind of via privacy@zeistervrijeschool.nl.
Via dit emailadres kunt u ook contact met ons opnemen indien er nog vragen zijn.
Op bijgevoegd formulier kunt u invullen of u voor beide vragen wel/geen toestemming verleent. Wilt
u het ingevulde formulier z.s.m. afgeven bij de leerkracht?

Alvast hartelijk dank,
Marin van Wijnen
Directie Zeister Vrije School

Toestemming klassenlijst en klassenapp

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van …………………………………….. (naam kind)
klas ……..
dat ik, wel / geen* bezwaar heb tegen het verspreiden van een klassenlijst met de naam van mijn kind,
adres en telefoonnummer. Deze klassenlijst wordt alleen gedeeld met andere ouders uit dezelfde klas.
In de klassenapp mag het nummer van de volgende ouders/opvoeders (namen invullen) opgenomen
worden:
……………………………. wel / geen* bezwaar
……………………………. wel / geen* bezwaar

Datum:

..............................................................................

Naam ouder/verzorger:

..............................................................................

Handtekening ouder/verzorger: ..............................................................................

* Omcirkelen wat van toepassing is

