
 
Hieronder enkele zaken rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
 
Privacywetgeving 
We moeten verantwoord en zorgvuldig omgaan met leerling-gegevens. Persoonsgegevens uitwisselen met uitgevers en andere 
leveranciers is nodig. De Wet bescherming persoonsgegevens geeft een aantal spelregels waarbinnen de school het wettelijke 
recht heeft om persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan die leveranciers. Belangrijk is dat er met elke leverancier – voor 
de uitwisseling van gegevens – juridische afspraken worden gemaakt over wat de leverancier wél en niet mag met de 
persoonsgegevens. Deze afspraken worden vastgelegd in een contract dat we een bewerkersovereenkomst noemen. De school 
heeft met alle ICT-leveranciers een bewerkersovereenkomst afgesloten. We borgen de privacy door middel van de volgende 
privacy-afspraken: 
1. De leerling-gegevens van uw kind worden uitgewisseld met Basispoort. Basispoort is een samenwerking tussen zeven 

uitgeverijen en leveranciers van schoolmaterialen. Het is voor leerlingen en leerkrachten uitsluitend mogelijk om via de 
Basispoortdienst in te loggen op online educatief materiaal waarvoor licenties zijn geactiveerd. Basispoort faciliteert 
alleen de inlogprocedure. Het gaat om de volgende gegevens: voor- en achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, 
geslacht en de klas van het kind. Maar ook om enkele gegevens over onze school zelf: brin-code, medewerkersgegevens 
(zelfde als bij de leerlingen) en ICT-coördinatorgegevens. 

2. Is men niet meer verbonden aan de school of peutergroep als medewerker of vrijwilliger worden alle documenten 
behorend bij of gelinkt aan de Goede Herderschool/ Ukkie Pukkie verwijderd van persoonlijke device.  

3. Gebruik van beeldmateriaal: Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig 
zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden (bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en 
lessen). Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. 
Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. Ook plaatsen we bij foto’s en video’s 
geen namen van leerlingen. Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het 
gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar.  Uw toestemming geldt alleen voor 
beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken 
tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook 
terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet. 
Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de stage-juf/meester 
op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal 
voor een ander doel willen gebruiken, dan op het antwoordformulier vermeld staat, nemen we contact met u op.  
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming 
geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden. 
 
Via het strookje op de volgende pagina kunt u aangeven of u er wel/geen bezwaar tegen heeft dat de school foto’s en/of 
video’s maakt van uw kind bij activiteiten behorend bij de school. Foto’s en video’s worden op de website (beveiligd d.m.v. 
een wachtwoord) gepubliceerd.  

 
Websitegebruik 
Om de website toegankelijk te houden voor u als ouders, maar ook de privacy te waarborgen van onze leerlingen en 

medewerkers, publiceren we geen gegevens van leerlingen of medewerkers op onze website. Mocht dit wel het geval zijn, 

dan staan deze gegevens altijd achter een gebruikersnaam en wachtwoord. Of hebben we daar expliciet toestemming voor 

gevraagd.  

Elke ouder krijgt elk schooljaar een nieuw wachtwoord toegestuurd. 

Foto’s/filmpjes plaatsen we soms ook op de facebookpagina van de school. We gebruiken voor deze pagina geen 

wachtwoord, wel zullen de berichten waar foto’s van kinderen bij betrokken zijn enkel zichtbaar gemaakt worden voor “ 

vrienden”  van de school. De berichten zullen niet “ openbaar”  gepubliceerd worden.  

Komende tijd zullen we kritisch door de ‘ vriendenlijst’  van de school heen gaan. We zullen een besloten groep gaan creëren.  

Leerlinglijst: 

Aan het begin van het schooljaar verspreiden we de leerlinglijst per groep altijd via de mail. De ervaring leert dat de meeste 

ouders het heel handig vinden om te weten waar de klasgenootjes van hun zoon/dochter wonen.  

Door het ondertekenen van dit document geeft u toestemming dat de Goede Herderschool deze leerlinglijst mag blijven 

versturen. Tevens geeft u hiermee aan zelf zorgvuldig om te gaan met de verstrekte gegevens.  

 

Dit strookje kunt u inleveren tot en met donderdag 28 juni 2018. 

Alle ouders worden geacht dit formulier bij de groepsleerkracht in te leveren.  

 



 
TOESTEMMINGSFORMULIER FOTO’S EN VIDEO’S 

Hierbij verklaart ondergetekende dat foto’s en video’s door de Goede Herderschool en/of Ukkie Pukkie 
gepubliceerd mogen worden. 
Graag ook aankruisen waarvoor het beeldmateriaal mag worden gebruikt.  
 
0    Ik geef wel toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal voor de volgende doeleinden:  
 

Beeldmateriaal mag door de 
Goede Herderschool en/of 
peutergroep ‘Ukkie Pukkie’  
gebruikt worden: 

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen 

 in de schoolgids en/of 
schoolbrochure. 

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de 
school en de onderwijs mogelijkheden. Hiernaast wordt het 
beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden van de school.  
 

 op de openbare website van de 
school.    

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de 
school, het gegeven en te volgen onderwijs en diverse 
onderwijsactiviteiten. 
 

 op het besloten deel van de 
website van de school  (let op: 
hiervoor moet worden ingelogd). 

Informeren van ouders en leerlingen over de onderwijsactiviteiten zoals 
schoolreisjes, excursies, etc.  
 

 in de (digitale) nieuwsbrief.  Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en ontwikkelingen op 
en om school. 
 

  op de groepspagina van school 
op Facebook 

Informeren van ouders en leerlingen over de onderwijsactiviteiten zoals 
schoolreisjes, excursies, etc.  
 

 Ik geef toestemming voor het 
verzenden van de leerlinglijst aan 
het begin van het schooljaar. 

Deze lijst wordt verstuurd zodat de ouders de adressen van klasgenootjes 
van zoon/dochter weten. 

 
 
0    Ik geef geen toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal voor de volgende doeleinden:  
 
 
Datum:     ................................................................................................. 
 
 
Naam ouder/verzorger:  ................................................................................................. 
 
Naam kind(eren) + groep:   ................................................................................................. 
 
    ................................................................................................. 
 
Handtekening ouder/verzorger: ................................................................................................. 
 


