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Geachte ouders/verzorgers,
Wellicht bent u al geïnformeerd over de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (kortweg de AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is.
Vanaf deze datum geldt deze privacywetgeving in de hele EU. Van organisaties
wordt verwacht dat zij hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming
brengen. De stichting Wijzers in onderwijs, waarvan de school die uw kind
bezoekt deel uitmaakt, is hiermee druk aan de slag. Door middel van deze brief
willen wij u over de privacy binnen de scholen van onze stichting verd er
informeren.
Op alle scholen van onze stichting gaan wij zorgvuldig met de p rivacy van onze
leerlingen om. De gegevens die over leerlingen gaan noemen wij
persoonsgegevens. Wij maken van deze persoonsgegevens alleen gebruik als dat
nodig is voor het leren en het begeleiden van onze leerlingen en voor de
organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van u als
ouder(s) (zoals bijvoorbeeld bij de inschrijving op de school). Daarnaast
registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van de scholen gegevens
over leerlingen zoals bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er
bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste
begeleiding van een leerling, zoals bijvoorbeeld medische gegevens (denk aan
dyslexie of ADHD).
De leerling-gegevens worden opgeslagen in het digitale administratiesysteem van
elke school. De vorderingen van onze leerlingen worden vastgelegd in het
leerlingvolgsysteem van elke school. Deze programma ‘s zijn beveiligd en de
toegang tot die gegevens is beperkt tot de medewerkers van de school. Een
beperkt aantal persoonsgegevens wordt meegedeeld aan de stichting. Ook hier
wordt nadrukkelijk gewaakt over de privacy en hebben slechts de medewerkers
van het bestuurskantoor toegang tot deze gegevens.
Tijdens de lessen maken de scholen gebruik van digitale leermaterialen. Hiervoor
is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te
kunnen identificeren als deze inlogt. Met de leveranciers van deze digitale

leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van de
scholen krijgen. De leverancier mag de leerling-gegevens alleen gebruiken als wij
daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de
leverancier wordt voorkomen.
Ouders hebben het recht om de gegevens van hun kind(eren) in te zien. Als de
gegevens niet kloppen, moet de informatie worden gecorrigeerd. Als de gegevens
die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school mag u vragen die
specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw
rechten kunt u contact opnemen met de leerkracht of schoolleiding van uw school.
Als er leerling-gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties vragen wij
daar vooraf aan u als ouder(s) toestemming voor, tenzij de wet verplicht om die
informatie te verstrekken. Dat kan bijvoorbeeld zijn als de ambtenaar leerplicht
ons om informatie vraagt of het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Voor het gebruik van foto ’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de
website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw
toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven,
of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Als u toestemming heeft
gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met foto ’s omgaan en wordt per keer
goed afgewogen of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het
gebruik van foto ’s en video ’s kunt u terecht bij de leerkracht of schoolleiding
van uw school.
Mocht u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben, kunt u zich wenden
tot de schoolleiding van uw school.

Met vriendelijke groet,
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