Veiligheid en Privacy
Met ingang van 1 januari 2016 treedt een wijziging van de Wet bescherming
persoonsgegevens (WBP) in werking die een meldplicht regelt voor datalekken. Deze meldplicht
houdt in dat bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken
datalekken moeten melden aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP).
Ook op onze leerlingenadministratie is de Wet bescherming persoonsgegevens 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.
Telefoonlijsten
Binnen onze scholen wordt er soms een klassenlijst 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 stichting, overblijf of bijvoorbeeld
huiswerk. Wij vragen hiervoor jaarlijks 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. 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.
Publicatie foto’s en video’s
Binnen onze scholen laten wij met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en
lessen. De medewerker en/of de leerlingen kunnen op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Middels een brief aan ouders/verzorgers en medewerkers vragen we jaarlijks toestemming tot
gebruik van foto’s en video’s. Als u er bezwaar tegen heeft, wordt uw kind(eren) niet in beeld
genomen.
Afspraken sociale media
Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het
gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen en medewerkers binnen de
school. Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken,
om contact te houden met vrienden en te experimenteren en grenzen te verleggen.
Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s
of andere gegevens. Met het protocol sociale media kan het gesprek op school, in de klas maar ook
thuis gevoerd worden over wat er gewoon is op sociale media (en wat niet). De afspraken zijn van
toepassing op alle leerlingen en medewerkers van de stichting, voor het gebruik van mobiele
telefoons en sociale media op school en in de klas, maar ook in het mediagebruik buiten de school.
De richtlijnen in het protocol hebben enkel betrekking op stichting gerelateerde berichten of
wanneer er een overlap is tussen stichting, werk en privé.
Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van de stichtings-gemeenschap,
dat wil zeggen medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en mensen die op een andere manier
verbonden zijn. Bij aanvang van het schooljaar worden afspraken, spelregels en protocollen met de
leerlingen besproken. Tijdens het werken zal de leerkracht dit meermalen herhalen en op naleving
toezien.
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Privacy bij overstapdossiers
Om de uitwisseling van leerling gegevens tussen scholen een wettelijke grondslag te geven, is er in
2012 een speciale wetswijziging (Wetsvoorstel 32.176 d.d. 8 maart 2012) doorgevoerd. Deze wet
wijzigde verschillende andere onderwijswetten. Gelijktijdig met de wetswijziging wordt in het
bijbehorende “Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens” een beknopte opsomming
gegeven welke gegevens scholen mogen uitwisselen.
De gewijzigde wetgeving biedt ruimte voor verschillende vormen van elektronische uitwisseling van
gegevens tussen scholen. In het Besluit wordt letterlijk gesproken over een landelijke standaard en
deze Overstapservice Onderwijs (OSO, voorheen bekend als Elektronisch Leerdossier of ELD).
De Inspectie van het Onderwijs zal toezicht houden op de juiste wijze van gegevensuitwisseling en
naleving van de wettelijke bepalingen.
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