Geachte ouder(s), verzorger(s),

De school heeft een informatieplicht en dient uit te leggen hoe er met de gegevens van leerlingen wordt
omgegaan. Ouders hebben recht op volledige transparantie van de school. In deze brief informeren wij u
hierover.
Informatieplicht

Wat zijn de wettelijke kaders waarbinnen de school opereert? Deze kaders zijn vastgelegd in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG eist dat een school de ouders extra informeert als:

•

de verwachting van de ouders anders is: als de school persoonsgegevens gebruikt op een manier
die ouders redelijkerwijs niet verwachten, is dit een reden om ouders extra informatie te geven;

•

de omstandigheden waaronder de school persoonsgegevens krijgt, wijzigt: ouders zijn er niet
altijd van op de hoogte dat de school via een andere organisatie nieuwe persoonsgegevens heeft
gekregen, het is dan noodzakelijk ouders daarvan (en indien mogelijk: persoonlijk) op de hoogte
te stellen;

•

het gebruik dat de school van de gegevens gaat maken: als de gevolgen van het gebruik van de
persoonsgegevens voor de leerling (of diens ouders) groter zijn dan anders, is extra
informatieverstrekking noodzakelijk;

•

de aard van de gegevens: hoe gevoeliger de aard van de gegevens is die de school van de leerling
gebruikt, hoe meer reden er is om de ouders hierover gedetailleerd te informeren, denk hierbij
aan het gebruik van medische gegevens.

De informatie moet vooraf aan de ouders bekend zijn gemaakt. Dat hoeft niet persoonlijk en mag dus via
de website, nieuwsbrief of schoolgids. Ouders moeten ten minste zijn geïnformeerd op het moment dat
de school de gegevens gaat gebruiken.
De informatieplicht geldt niet als:

•
•

de school weet dat alle ouders volledig zijn geïnformeerd. Vermoeden is niet genoeg;
het onevenredig veel inspanning kost om iedereen (persoonlijk) te informeren. Dan is een alternatief
voldoende (dus geen persoonlijke brief of gesprek maar bijvoorbeeld via de nieuwsbrief of website).

Binnen deze wettelijke kaders heeft de Boazschool keuzes gemaakt.
Noodzaak registratie persoonsgegevens

Op de Boazschool wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft
leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de
gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste
leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en
ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen).
Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD),
geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling.
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Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte
set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van
deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de
school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming
voor geeft.
De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem ParnasSys en
leerlingvolgsysteem ParnasSys. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is
beperkt tot medewerkers van onze school. Vanwege kwaliteitszorg hebben enkele externen van Colon en
Driestar Educatief toegang tot een beperkt aantal gegevens. In incidentele gevallen kan rondom
specifieke gevallen ook toegang gegeven worden tot leerlingvolgsysteem ParnasSys. Er wordt dan
specifiek om toestemming gevraagd. Op onze school hebben alle leerkrachten toegang tot de gegevens
van alle kinderen. Doordat de leerkrachten een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en
doordat onze leerkrachten op een professionele manier invulling geven aan hun taak hebben wij voor
deze praktische optie gekozen. Leerkrachten voeren namelijk collegiale consultatie en intervisie uit en
vallen voor elkaar in.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te
verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen over of het uitoefenen van deze
rechten, kan contact worden opgenomen met de leraar/lerares van de leerling, of met de schooldirecteur.
Op de Boazschool is een privacyreglement van toepassing dat te vinden is op het gesloten gedeelte van
onze website (www.boazschool.nl). Hierin is beschreven hoe op school wordt omgegaan met
leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.
Basispoort

Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt de Jhr. W.
Versluijsschool gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via
gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als
de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens nodig. De
school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik
van de leerlinggegevens. Basispoort maakt gebruik van de volgende set met gegevens: een
identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey,
groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via Basispoort
worden dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.
Extra informatie over digitaal leermateriaal

Als u wilt weten hoe de digitale leermiddelen omgaan met leerlinggegevens, dan kunt u dat nalezen in de
privacy-bijsluiters die horen bij de leermiddelen die de school gebruikt. U kunt daarvoor terecht bij:
https://www.privacyconvenant.nl , waar u het convenant kunt downloaden. Op school is een specifieke
lijst met leveranciers en een privacy bijsluiter aanwezig. Deze is op te vragen bij het secretariaat.

Inschrijfformulier

De schoolgids en de website van de school zijn belangrijke informatiebronnen voor ouders die op zoek zijn
naar een school voor hun kind(eren). Als het uiteindelijk tot een aanmelding en/of inschrijving komt, wil
de school graag beschikken over de juiste informatie. De ouders worden gevraagd om informatie te

verstrekken. Daarvoor wordt er meestal gebruik gemaakt van een of meerdere (digitale) formulieren.
Gemakshalve noemen we deze formulieren ‘inschrijfformulier’. Bij het vragen naar informatie over het
kind en diens ouders, is het belangrijk om transparant te zijn wat de school doet met de verstrekte
informatie.
Op onze website treft u het inschrijfformulier van de Boazschool aan. De meeste vragen op het formulier
spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij wettelijk verplicht aan u te stellen. De gegevens die u heeft
ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in de leerlingadministratie van onze school.
Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie is de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens
door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot dat personeel dat de
gegevens strikt noodzakelijk in moet kunnen zien. U heeft als ouder het recht om de door ons
geregistreerde gegevens in te zien (voor zover die informatie betrekking heeft op uw kind). Als de
gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij – op uw verzoek – de informatie
verbeteren of aanvullen.
Telefoonlijst

Op de Boazschool wordt er, per klas, een klassenlijst gemaakt met de NAW-gegevens en
telefoonnummers van de leerlingen. Wij vragen hierbij uw toestemming om de naam van uw kind, diens
adres en uw telefoonnummer te mogen delen met de andere (ouders van de) klasgenootjes van uw kind,
via het ouderportaal van Parnassys/Parro. Als u hier bezwaar tegen heeft, wordt de naam van uw kind
niet gedeeld (en moet u daar desgewenst zelf voor zorgen).
Deze informatie op de klassenlijst mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijk gebruik onderling, en
dus niet voor bijvoorbeeld reclame. Voor het indienen van het bezwaar tegen het verspreiden van een
klassenlijst met de naam van uw kind, adres en telefoonnummer kan er contact opgenomen worden met
de directie.
Spelregels voor de ouders

Als school hebben we regelmatig te maken met ouders in de school. Veel van de ouders maken
tegenwoordig gebruik van een smartphone om actuele activiteiten van hun eigen kinderen (en daarmee
vaak ook dat van anderen) te verslaan. Ze maken foto’s en of video’s, welke met regelmaat op de sociale
media terecht komen. Wie is hier nu verantwoordelijk voor?
Wie op een foto afgebeeld staat, kan zich soms beroepen op het zogenaamde 'portretrecht'. Dat houdt in
dat in sommige gevallen de foto niet mag worden verwerkt/gepubliceerd zonder de toestemming van
degene die op de foto staat. Van een 'portret' is sprake als iemand herkenbaar is afgebeeld. Als een
portret in opdracht is gemaakt, dan is voor publicatie zonder meer toestemming van de afgebeelde
persoon (in dit geval de ouders) nodig. De maker van het portret heeft wel het auteursrecht, maar ook hij
mag het portret niet publiceren zonder toestemming van de geportretteerde. Als een portret niet in
opdracht is gemaakt, mag het in beginsel vrij gepubliceerd worden. Dit ligt anders als de afgebeelde
persoon een 'redelijk belang' heeft om zich tegen publicatie van zijn portret te verzetten. Vaak gaat het
dan om een privacybelang. Het is meestal wel toegestaan foto's te maken in de openbare ruimte en die te
publiceren, zonder dat aan personen die toevallig in beeld komen toestemming hoeft te worden
gevraagd. De fotograaf moet zich wel rekenschap geven van de belangen die deze toevallig
gefotografeerde mensen zouden kunnen hebben.

Een school of schoolplein is echter geen openbare ruimte. Kortom: als ouders foto’s maken van de
leerlingen tijdens een evenement op school of tijdens schooltijd, dan mogen deze ouders de foto’s niet
verwerken (bijvoorbeeld plaatsen op een facebookpagina, Instagram, snapchat of andere media) zonder
dat de ouders van de leerlingen die op de foto staan hiervoor hun toestemming hebben gegeven. Gezien
het feit dat wij dus als schoolorganisatie verantwoordelijk zijn voor de foto’s en filmpjes die gemaakt en
verspreid worden door ouders, wordt de verantwoordelijkheid duidelijk in de schoolgids omschreven. In
principe zorgt de school voor het vastleggen van beelden tijdens schoolactiviteiten. Deze beelden zullen
via het gesloten gedeelte van de website of via Parro met u worden gedeeld.
Wij hopen u door middel van deze informatiebrief voldoende te hebben geïnformeerd over de toepassing
van de AVG door onze school. Voor verdere vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,
P. Kieviet
Directeur

