
18. INFORMATIEBEVEILIGING EN PRIVACY

Informatiebeveiliging en privacy

ICT speelt een steeds grotere rol in ons onderwijs. Het levert een bijdrage aan de

ontwikkeling van kinderen, een efficiënte bedrijfsvoering, een heldere verantwoording en

samenwerking met de schoolomgeving.

De school maakt gebruik van persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor het leren en

begeleiden van de leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. Met uitgevers van

onderwijsleerpakketten wisselt de school digitaal leerlinggegevens uit. De uitwisseling vindt

plaats volgens de richtlijnen van het ‘privacyconvenant onderwijs’. De afspraken over de

uitwisseling zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

De leerlinggegevens en vorderingen worden opgeslagen in ons administratie- en

leerlingvolgsysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot de verwerkte

gegevens kent beperkingen.

Onze school maakt onderdeel uit van het schoolbestuur SKO West-Friesland. In het kader

van de gemeenschappelijke administratie wordt met het bestuur een beperkt aantal

persoonsgegevens gedeeld.

Bepaalde gegevens van scholen in Nederland worden geanonimiseerd en landelijk

geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in BRON (Basis Registratie

Onderwijs) en door de Onderwijsinspectie. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gegevens

over de leerlingenpopulatie en onderwijsopbrengsten.

De scholen van SKO West-Friesland gaan inzichtelijk en transparant om met gegevens van

leerlingen en houden zich aan de regels die hiervoor gelden. Er is o.a. een

“privacyreglement’ en bij verlies of diefstal van persoonsgegevens wordt gewerkt met een

‘reglement datalekken’. Op de website van onze stichting (https://www.skowf.nl) kunt u

onder de knop ‘privacy’ meer informatie vinden.

Inschrijfformulier van de school

De meeste vragen op ons inschrijfformulier spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij

wettelijk verplicht aan u te stellen.

In verband met de identiteit van onze school, willen wij graag de geloofsovertuiging

registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen

houden, maar het geven van deze informatie aan de school is niet verplicht.



Op onze school wordt, per klas, een klassenlijst voor ouders gemaakt met de adressen

van leerlingen. Deze lijst met contactgegevens is praktisch om te overleggen met

andere ouders, als de kinderen (buiten schooltijd) willen afspreken of als er vragen zijn

rondom school of bijvoorbeeld huiswerk. Wij gebruiken hiervoor de naam van uw kind,

diens adres en uw telefoonnummer en delen deze met de andere (ouders van de)

klasgenootjes van uw kind. Als u er bezwaar tegen heeft, worden deze gegevens niet

gedeeld. Wij vragen u hiervoor vooraf toestemming. De informatie in de klassenlijst mag

uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijk gebruik onderling en dus niet voor

bijvoorbeeld reclame.

Wijzigen persoonsgegevens

De ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de

persoonsgegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. 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 schooldirecteur.

Foto en videomateriaal

Voor het gebruik van foto’s en filmopnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van

de school of in de nieuwsbrief, vragen wij vooraf uw toestemming.

Ouders mogen altijd besluiten om toestemming niet te geven, of om eerder gegeven

instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk

zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te

plaatsen.

Wij vragen u terughoudend te zijn in het maken van foto’s en filmopnamen op school en

tijdens schoolactiviteiten. U mag medeleerlingen niet in beeld brengen als betreffende

ouders hiervoor geen toestemming aan u hebben gegeven.

Voor vragen over het gebruik van foto- en videomateriaal kunt u terecht bij de

schooldirecteur.


