De school vraagt jaarlijks uw toestemming

katholieke basisschool

Onderwijs draait om kinderen. Dat laten we als school zien in
onze communicatie, zoals de nieuwsbrief en onze schoolwebsite. Zonder uw toestemming mogen we geen beeldmateriaal
(foto, video) van leerlingen publiceren. Daarom zullen we jaarlijks uw toestemming vragen.

AVG - Dit doet de
school er mee


Tip 1 Overleg met uw kind. Oudere kinderen hebben

De AVG gaat 25 mei in

Leerlinggegevens zijn goed beschermd op school

De privacy van uw kind:
dit kunt u zelf doen

U heeft er vast al over gehoord. De AVG komt eraan.
Deze nieuwe privacywet bestaat al langer, maar vanaf
25 mei zijn scholen en andere organisaties verplicht
de regels in deze wet toe te passen. We vinden het als
school belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw
privacy en die van uw kind. Ouders houden we hierover
graag goed op de hoogte. Daarom informeren we u nu.

De AVG regelt hoe scholen (en andere organisaties) om moeten gaan
met persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam,
adres en woonplaats. Maar ook het burgerservicenummer (BSN) is een
persoonsgegeven. De school heeft verschillende persoonsgegevens
nodig om uw kind goed les te kunnen geven en contact te houden met
u als ouders. Ook werkt de school met andere informatie over uw kind,
zoals leerresultaten. Deze gegevens staan in een leerlingdossier. Onze
school beveiligt alle gegevens goed, de gegevens zijn alleen bereikbaar
voor diegenen die daar mee moeten werken. Zonder gebruikersnaam en
wachtwoord is deze informatie niet toegankelijk.

Als school en als onderwijsgroep zetten
we ons in voor bescherming van de privacy van uw kind, maar we hebben niet
op alles invloed. Andere ouders kunnen
bijvoorbeeld ook foto’s of video’s maken
bij een sportdag van school. De school is
er niet verantwoordelijk voor als ouders
zelf foto’s delen. We denken graag mee,
daarom vindt u hiernaast
een aantal tips.

Tip 2 Via de appgroepen van ouders worden vaak
foto’s gedeeld waar uw kind en andere kinderen
op staan. U kunt deze foto’s downloaden. Ga hier
verstandig mee om. Zet geen foto’s met een ander
kind op Facebook, als u niet zeker weet of de ouders
van dit kind het goed vinden.

Tip 3 Maakt u foto’s bij bijvoorbeeld een sportdag
of uitje van de school? Ga ook hier verstandig mee
om. Zet deze foto’s niet zomaar op social media.

Coördinatoren en functionaris
gegevensbescherming
De AVG regelt hoe persoonsgegevens
beschermd moeten worden. Binnen onze
school hebben we afspraken gemaakt en is
er een coördinator gegevensbescherming
aangesteld. Onze school hoort bij Onderwijsgroep Amstelland. Ook binnen de onderwijsgroep is er een (bovenschoolse) coördinator
gegevensbescherming: Wilma van Drunen.
Als het nodig is, neemt zij contact op met de
externe functionaris gegevensbescherming.
Op de schoolwebsite vindt u de contactgegevens van de coördinator op school,
de bovenschoolse coördinator en de externe
functionaris.

vaak zelf een duidelijke mening over welke foto’s en
video’s ze wel of niet willen delen via social media,
zoals Facebook en Instagram.

Foto’s geven kleur aan de school, uw
toestemming is nodig
Stelt u zich voor: lege muren in het schoolgebouw, een
nieuwsbrief, een schoolgids of een schoolwebsite met
alleen maar letters. Zonder foto’s van kinderen zou het
een kale boel zijn op school. Foto’s geven kleur aan
onze communicatie en helpen om te laten zien wat voor
school we zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met
foto’s van leerlingen en ander beeldmateriaal. De AVG
heeft ook hierop betrekking. Foto’s op de website staan
op een afgeschermd gedeelte dat alleen toegankelijk is
na het invullen van inloggegevens en wachtwoord. Voor
gebruik van beeldmateriaal in publicaties van de school
of het bestuur vragen we toestemming aan ouders.

Contact
U heeft gelezen hoe de school en het schoolbestuur de
(persoons-)gegevens van uw kind beschermen. Heeft u
nog een vraag? Mogelijk vindt u het antwoord in het
privacyreglement van Onderwijsgroep Amstelland.
Heeft u een andere vraag? Neem gerust contact op met de
school. Vragen voor het schoolbestuur kunt u mailen aan de
coördinator gegevensbescherming, Wilma van Drunen. We
helpen u graag verder.

