2 Privacy toelichting: hoe gaan de scholen / obs Weidevogels om met
persoonsgegevens
Op obs Weidevogels 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 voor de juiste begeleiding van een leerling.
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 en/of CITO LVS. Deze programma’s zijn beveiligd en de toegang tot de
persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat Weidevogels onderdeel uit
maakt van OPSPOOR, worden daar ook een (beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het
kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.
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 of het uitoefenen van deze
rechten, kan contact worden opgenomen met de leraar/lerares van de leerling, of met de
schooldirecteur. Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te corrigeren of te wissen, zullen wij
toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij
bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.
Op onze school is de privacytoelichting van OPSPOOR van toepassing. Hierin is beschreven hoe op
school wordt omgegaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de
school, wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te
geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Zie ‘Toestemming gebruik beeldmateriaal’.
Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares van de leerling,
of bij de schooldirecteur.

Inschrijfformulier
Op onze website treft u het inschrijfformulier aan van Weidevogels. U ontvangt een bevestiging van
uw inschrijving als u uw kind heeft ingeschreven.
De meeste vragen op het formulier spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij wettelijk verplicht
aan u te stellen. Zo vragen wij naar uw opleidingsniveau. Dit heeft te maken met de wettelijke
‘gewichtenregeling’: het aantal leerkrachten aan onze school is mede afhankelijk van het totaal van
het ‘leerlinggewicht’ van onze leerlingen (dit geldt niet voor inschrijven bij (V)SO-scholen).
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 alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft. 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 onze school wordt er, per klas, een klassenlijst gemaakt met de adressen van leerlingen. Deze lijst
met contactgegevens is alleen voor gebruik van de leerkracht in de groep.

Filmen en fotograferen door school
Zie formulier: toestemming gebruik beeldmateriaal.

Filmen en fotograferen door ouders
Vanwege de privacyregels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het voor ouders niet
toegestaan om zonder toestemming foto’s en/of video’s te maken van de leerlingen tijdens
activiteiten van school. Via het toestemmingsformulier geeft u aan of uw kind gefotografeerd mag
worden en de foto/video mag worden gepubliceerd.
Foto’s en/of video’s worden door school gemaakt en gepubliceerd op het ouderportaal. Opnamen
worden na publicatie van het toestel verwijderd.
Wij vragen ouders om het delen van foto’s en video’s vanaf de afgeschermde schoolportals te
beperken en niet te delen via sociale media. De school is niet aansprakelijk voor het gebruik van
beeldmateriaal via sociale media. Indien u ontdekt dat uw kind ongewenst op social media staat,
kunt u de ouder zelf aanspreken.
Ter bescherming van ieders privacy willen wij ons als school aan de wet houden. Wij rekenen op uw
begrip en medewerking.

Toegang tot digitale leermiddelen
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt
Weidevogels gebruik van software die het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde
leermiddelen mogelijk maakt. 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 leveranciers een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het
gebruik van de leerlinggegevens. Basispoort, een van deze programma’s, maakt momenteel 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 er dus geen leer- of toetsresultaten
opgeslagen en/of uitgewisseld. Zie voor meer informatie over Basispoort de website van Basispoort:
http://info.basispoort.nl/privacy.

Extra informatie over digitaal leermateriaal
In 2015 hebben scholen gezamenlijk afspraken gemaakt met uitgevers, distributeurs en leveranciers
van leermiddelen, vastgelegd in een Privacy convenant onderwijs. Met verwerkersovereenkomsten
zal OPSPOOR met alle partijen afspraken maken over de verwerking van persoonsgegevens in de
vorm van privacy bijsluiters.

