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HET ALLERLAATSTE WAKKERTJE 
Beste ouders,  
Dit is de allerlaatste keer dat u ’t 
Wakkertje nog op deze wijze zult 
ontvangen. In het vervolg zult u alle 
nieuwsberichten en agenda-items kunnen 
lezen via het ouderportaal of op onze 
website. 
 
OUDERPORTAAL 
Op maandag 3 december is De Wilakkers 
met het BasisOnline Ouderportaal 
gestart. U heeft hier inmiddels de nodige 
informatie over gekregen en ook de 
inlogcodes zijn verstrekt. De Wilakkers-
app is vanaf december niet meer te 
gebruiken; voortaan kunt u gebruik 
maken van dit ouderportaal. 
Mocht u onverhoopt nog niet in staat zijn 
geweest om de inlog te activeren en het 
ouderportaal op uw telefoon, tablet of pc 
te installeren, dan vragen wij u dit alsnog 
te doen. U heeft dit ouderportaal 
bijvoorbeeld nodig om uw kind in geval 
van afwezigheid door ziekte te kunnen 
afmelden. Verder kunt u in dit 
ouderportaal de gehele jaarplanning 
inclusief vakanties en vrije dagen 
terugvinden. Helaas is er geen koppeling 
tussen ons administratiesysteem en het 
ouderportaal. Als u een nieuw adres of 
telefoonnummer heeft dan bij ons 
bekend, verzoeken wij u dit ook aan de 
administratie door te geven 
(h.lenarts@skpo.nl). Zo hopen we ouders 
altijd goed te kunnen bereiken.   
 
OUDERAVOND VISIE 
Wij willen u graag uitnodigen om op 
maandagavond 20 januari 2019 aanwezig 
te zijn op een gespreksavond over de visie 
van De Wilakkers. Wij vragen u om met 
ons mee te praten en mee te denken over 

wat u van De Wilakkers verwacht in de 
komende jaren op het gebied van 
thema’s als internationalisering, milieu, 
gezondheid, creativiteit, techniek, sport 
en beweging. Wij vinden het belangrijk 
om vooral van u te horen wat onze 
speerpunten moeten zijn de komende 
jaren. Wij hebben ons hierover al tijdens 
de afgelopen studiedag gebogen en ook 
de komende periode zullen we ons gaan 
bezighouden met de visie en hoe dit in 
onze school in te passen. Samen met uw 
inbreng en die van de leerlingen, de OR 
en de MR, willen wij deze visie uiteindelijk 
gaan beschrijven en naar een concrete 
invulling ervan toewerken. 
Een en ander zal in ons meerjarenplan 
opgenomen worden. 

 
WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID 
Twee weken geleden hebben de groepen 
7 en 8 meegedaan aan de Week van de 
Mediawijsheid. We hebben meegedaan 
aan het spel "Mediamasters". Hierbij 
kregen de kinderen vragen en opdrachten 
die te maken hadden met thema's op het 
gebied van mediawijsheid. U kunt dan 
denken aan sociale media, reclame, 
informatievaardigheden, programmeren, 
games, cyberpesten, vloggen,  virtual 
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Agenda december 2018 

11-12 Groep 8 ouderavond 

11-12 OR vergadering 

13-12 Groep 8 ouderavond 

17-12 MR vergadering 

20-12 Kerstviering ’s avonds       

op school 

21-12 Kerstviering in de St. 

Joriskerk  
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reality en online gedrag. Er deden bijna 
7000 klassen mee en wij zijn er trots op 
dat al onze klassen hoog zijn geëindigd. 
Vooral de 14e plaats van groep 7b en de 
28e plaats van groep 7a zijn geweldige 
prestaties.  
 
DIGITALE RAPPORTAGE OP 
‘De Wilakkers’  
Vanaf deze rapportronde maken wij 
gebruik van een Online Rapport Module 
(Rappo) om zo onze rapporten helemaal 
te kunnen vormgeven naar de wensen 
van onze school. Voordeel van het 
systeem is dat ouders/verzorgers bij de 
volgende rapportronde (februari) een 
eigen Portal hebben om de rapporten van 
al hun kinderen digitaal te kunnen inzien. 
Daarnaast kunnen zij direct reageren naar 
de leerkracht met vragen en/of 
opmerkingen die dan meegenomen 
kunnen worden bij de ouderavonden.    
De vraag die altijd meteen opkomt: is het 
systeem veilig en hoe gaat de school om 
met de gegevens van de kinderen 
(privacywet)? Sinds mei 2018 is dit alles 
geregeld conform de AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming). 
Welke gegevens worden opgeslagen op 
de Rappo server? 
Naam, achternaam, geboortedatum, 
pasfoto van de leerling en de 
rapportscores. Er worden geen BSN-
nummers en andere privacygevoelige 
gegevens opgeslagen.   
Hoe worden gegevens verzonden? 
De gegevens worden alleen via een 
versleutelde verbinding verzonden van en 
naar het systeem.  
Wie heeft toegang tot de gegevens? 
Het systeem is alleen toegankelijk voor de 
beheerders en leerkrachten. Beheerders 
kunnen gebruikers aanmaken op het 
systeem, waarbij u als ouder/verzorger 
wordt voorzien van een login en 
password om in het Ouder Portal in te 
loggen. Dit Portal is overigens niet 
gekoppeld aan het ouderportaal. We zijn 
aan het onderzoeken of we dit kunnen 
combineren. 
 
GEVONDEN VOORWERPEN!!! 
In de hal bij de ingang voor de grote 
kinderen staat een mand met gevonden 
voorwerpen. Elke woensdag voor de 
vakantie worden de gevonden spulletjes 
uitgestald in de hal. Kijkt u rustig na of er 

eigendommen van uw kinderen tussen 
liggen. Na deze dag worden alle spullen 
weggebracht naar een inzamelpunt. 
 
HONDEN OP DE SPEELPLAATS 
We zien met enige regelmaat dat u uw 
trouwe viervoeters meeneemt naar 
school als u uw kinderen wegbrengt of 
ophaalt. We willen u wel vragen om er 
rekening mee te houden dat sommige 
kinderen hier bang voor kunnen zijn en 
daarom is enige voorzichtigheid geboden. 
 
GEEN KANJERTRAINING  
Zoals u eerder hebt kunnen lezen zijn we 
ons aan het beraden op de visie van onze 
school en die van het SPIL-centrum. 
Omdat we dit meteen goed en 
constructief aan willen pakken, willen we 
met een schone lei starten. Dit indachtig 
vinden we dat een traject als de 
Kanjertraining een te omvangrijk en 
langdurig traject is. We hebben dit 
project dan ook afgezegd. Eerst willen we 
als school en SPIL-centrum goed voor 
ogen hebben waar we met onze school 
naartoe willen en ook wat de ouders en 
kinderen hiervan vinden. Vervolgens 
kunnen we de juiste keuzes gaan maken. 
Dit zal ook een agendapunt zijn van de 
visie-bijeenkomst op 20 januari a.s. Het 
cancelen van deze training houdt 
overigens niet in dat we geen aandacht 
hebben voor de sociale veiligheid van 
onze kinderen en de school. Het 
tegendeel is waar: Hier goed voor  te 
zorgen dient een van de uitgangspunten 
te zijn van onze schoolvisie. We zullen 
hier dan ook de komende jaren veel 
aandacht aan blijven besteden en dit met 
grote regelmaat terug laten komen in 
onze studiedagen en scholing. 
 
DUURZAAM OP DE WILAKKERS! 
Zoals u wellicht weet liggen er 
zonnepanelen op het dak van de school 
en is er vorig jaar een nieuwe pui in het 
trappenhuis geplaatst (isolatie). Sinds 
afgelopen week staan er in elk klaslokaal 
3 gloednieuwe afvalbakken voor papier, 
restafval en plastic. Zo leren de kinderen 
hoe ze zelf een steentje bij kunnen 
dragen aan een beter milieu.   
 
 
 


