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Kalender volgende week: 

Ma  6 mei:   
Di  7 mei:  ’s morgens bezoek groepen 1 aan consultatiebureau 
Wo  8 mei:  leerlingenraad 
Do 9 mei: 
Vr 10 mei:  juffendag groep 1 
     
 
Bekijk de jaarkalender op de website 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Basisschool KOM.MIJN 

Prins Frederikstraat 67a 

5951 BR  Belfeld 

077 4758049 

www.kommijn.kerobei.nl 

Klik hier voor e-mailadressen 

van leerkrachten. 

Even bijpraten 

Afgelopen week was de laatste week dat we schoolfruit ontvingen. We kijken terug op een periode vanaf oktober 
waarin alle kinderen wekelijks 3 porties groente en fruit kregen om van te genieten. “Zien eten doet eten” gold 
voor een heel aantal kinderen en op deze manier waren we bewust bezig met gezonde voeding. 

Dinsdagmiddag hebben we een aangekondigde brandoefening gehad met het hele centrum. Binnen 6 minuten was 
iedereen buiten (ook alle peuters en baby’s) , de school helemaal gecontroleerd en kon het sein “veilig” gegeven 
worden.  

Verderop in deze nieuwsbrief een stuk over het gebruik van WhatsApp en ook de ervaring van kinderen uit groep 8 
met Route 8, onze eindtoets.  

Tot slot kunnen we trots melden dat we de eerste gecertificeerde opleidingsschool binnen Kerobei zijn voor 
schooljaar 2019/2020. We starten dan met een leergemeenschap van Pabo-studenten van Fontys Venlo van 
leerjaar 1 t/m 3. Bovendien hebben twee 4e jaars studenten hier gesolliciteerd voor hun afstudeerproject. Dat doen 
ze op meerdere scholen die interessant voor hen zijn. Met 1 student hebben we een match waardoor onze 
leergemeenschap compleet is. Superblij en supertrots! 

Met de leerlingenraad is afgelopen woensdag het leerlingentevredenheidsonderzoek besproken. Samen gaan we 
zoeken naar mogelijke oplossingen voor schonere WC’s , het veilig opzoeken van informatie op het internet en de 
vraag hoe je moet leren leren.  

Maar nu eerst genieten van een paar zonnige (Paas-)dagen en daarna een heerlijke vakantie. 

Geniet ervan en tot maandag 6 mei. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 
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WhatsApp / Musical.ly en Tik Tok 
Met name in de groepen 8 worden we op dit moment heel regelmatig geconfronteerd met vervelende voorvallen of 
uitspraken op en rondom WhatsApp. Hoewel dit altijd buiten schooltijd gebeurt wordt er van school verwacht om alles 
uit te zoeken en op te lossen. Op deze manier gaat er veel onderwijstijd verloren aan zaken die buiten ons om gaan. We 
willen ouders het volgende hierin meegeven. WhatsApp hanteert een leeftijdsgrens van 16 jaar. Om gebruik te maken 
van WhatsApp op een leeftijd jonger dan 16 jaar is toestemming van de ouders nodig.  Dat betekent dat ieder kind dat 
gebruik maakt van WhatsApp op de basisschoolleeftijd hiervoor toestemming van zijn ouders heeft gekregen of een 
foutieve leeftijd heeft opgevoerd. Dit geldt overigens ook voor apps als Musical.ly en Tik Tok hoewel hier een 
leeftijdsgrens van 13 jaar voor geldt. 

Musical.ly is een erg onderhoudende app waarmee kinderen zich uren kunnen vermaken. Maar het heeft wel aspecten 
waar ouders zeker alert op moeten zijn. Zo staan standaard de privacy instellingen van Musical.ly/ Tik Tok 
op ‘openbaar’. Dat betekent dat alle geposte clips voor iedereen op het platform zichtbaar zijn. En ook het profiel van 
de muser, met nickname en locatiegegevens, is inzichtelijk. Bovendien wordt er automatisch mee ingestemd dat de clips 
ook op andere social media platforms getoond en gedeeld mogen worden. Ook door Musical.ly/ Tik Tok zelf voor 
marketingdoeleinden. 
Met een openbaar profiel kan iedereen reageren op de geposte clip. Het is voor de muser ontzettend leuk om veel 
reacties en likes te krijgen, maar het is minder gewenst als daarbij ook persoonlijke informatie wordt verstrekt. Zo blijkt 
in de praktijk dat kinderen geen moeite hebben om te laten weten hoe ze heten, waar ze wonen en wisselen sommigen 
zelfs telefoonnummers en adresgegevens uit. Of ze ontvangen ongevraagd dergelijke gegevens van anderen. Door de 
standaardinstellingen in het profiel van Musical.ly/ Tik Tok aan te passen kan je dergelijke zaken voorkomen.  

Wij willen u op het hart drukken om geregeld bij uw kind te checken welke apps ze gebruiken en op welke manier. In 
eerste instantie is het een zaak van ouders om problemen die via deze social media kanalen ontstaan ook op te lossen. 
School heeft kinderen hun telefoons niet gegeven, dat doen ouders. School heeft ook geen toestemming verleend om 
WhatsApp of Tik Tok te gebruiken, dat doen ouders. Telefoons mogen niet mee naar school gebracht worden, waardoor 
de problemen die ontstaan buiten schooltijd ontstaan en het is daarom ook niet per definitie aan school om problemen 
die op social media ontstaan op te lossen. We hopen op jullie begrip in deze. Ouders van groep 8 hebben hier al via Isy 
bericht over ontvangen. 


