Toelichting en formulier toestemming in het kader van de AVG
Vanaf 25 mei 2018 geldt de wet AVG, ook als school hebben wij hier mee te maken. Op onze
administratie is de AVG van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden
beveiligd en dat de toegang tot de administratie strikt beperkt is tot personeel dat de gegevens nodig
heeft. De gegevens van u en uw kind(eren), worden opgeslagen in de leerlingadministratie Parnassys
van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld.
Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld
cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor
de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan
zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke
grond bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen
uitwisselen. 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.
Toestemming.
In het kader van privacywetgeving wordt ouders toestemming gevraagd voor het delen van de
volgende persoonsgegevens. Elk schooljaar worden de ouders opnieuw gevraagd of er in de
toestemming die zij hebben gegeven iets veranderd is. Ouders kunnen altijd terugkomen op de door
hun gegeven toestemming. Ook mag men op een later moment alsnog toestemming geven.
Foto- en videomateriaal
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in
video’s) te zien zijn. Graag willen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van
uw zoon/dochter. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht
worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De
school heeft daar geen invloed op. Wij vragen daarom aan ouders om terughoudend te zijn bij het
plaatsen van foto’s en video’s op internet en dit vooraf met ons af te stemmen.
Adressenlijst
Op onze school wordt er, per klas, een lijst gemaakt met de adressen van leerlingen. Deze lijst met
contactgegevens is erg praktisch om te overleggen met andere ouders, als de kinderen (buiten
schooltijd) willen afspreken of als er vragen zijn rondom school, overblijf, etc. 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 school. Als u er bezwaar tegen heeft, wordt de naam van uw kind niet gedeeld
(en moet u daar zelf voor zorgen). Deze informatie op de klassenlijst mag uitsluitend gebruikt worden
voor persoonlijk gebruik onderling, en dus niet voor bijvoorbeeld reclame.
Sociale media
Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het
gebruik hiervan brengt risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere
gegevens. Op school besteden we in ons lesprogramma hier aandacht aan. Wij vragen u om bij het
gebruik van sociale media door u (of door uw kinderen) alert te zijn en de privacy van anderen te
respecteren.
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Formulier toestemming
Emmeloord,

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van …………………………………., dat:
1. foto’s, video’s en namen van uw kind(eren) WEL gebruikt mogen worden:
 Leerlingadministratie Parnassys
 Kamp Unit C delen via we-tranfer of USB stick
 in de klassenkrant
 in de schoolgids
 voor publicatie in kranten (bijvoorbeeld het ND of plaatselijke kranten)
 in de app tussen ouders en leerkrachten (App-school, Klassenboek)
 op de website van de school
 op de website van Florion (de vereniging waarvan uw school deel uitmaakt)
 in folders en flyers ter promotie van de school
 voor presentaties in de school (bijvoorbeeld vieringen, voor ouderavonden,
(maand)openingen, projecten en thema-week)
 in folders en flyers ter promotie van Florion (de vereniging waarvan uw school deel
uitmaakt)
 voor gebruik door studenten en stagiairs (bijv. Sportdag)
 voor gebruik door studenten en stagiairs ten behoeve van hun opleiding
(kruis aan waar u toestemming voor geeft)
2. haar/zijn naam, adres en telefoonnummer WEL/NIET* gedeeld mag worden met andere ouders

(*streep door wat niet van toepassing is)
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Naam:
Datum:
Plaats:

Handtekening:

(Het formulier ingevuld inleveren bij de administratie of leerkracht)
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