Nieuwsbrief ouder(s)/verzorger(s) De Bodde, mei 2018
Betreft: belangrijke informatie ten behoeve van gegevensverzameling in het kader van de AVG.
Beste ouder(s)/verzorgers,
Op dit moment wordt er veel aandacht gevraagd voor de AVG: Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Ook op onze school en binnen het bestuur van Biezonderwijs wordt er hard
gewerkt om aan de nieuwe wettelijke eisen te voldoen.
Om goed te kunnen werken met uw kind is het van belang om over bepaalde gegevens te
beschikken. Bij de aanmelding worden er al gegevens (data) opgevraagd. Gedurende de jaren dat uw
kind bij ons op school zit, worden er door onderzoeken en het registreren van vorderingen in ons
leerlingvolgsysteem (ParnasSys) ook nog allerlei gegevens verzameld.
In het belang van de ontwikkeling van uw kind werken we vaak samen met grote en kleine
zorginstellingen zoals o.a. Amarant, AMO, ASVZ, Prisma, etc. Om niet naast elkaar te werken is het
uitwisselen van gegevens belangrijk en noodzakelijk. Het gaat dan natuurlijk wel om gegevens die er
toe doen.
In het VSO werken we ook samen met andere scholen en de gemeenten om leerlingen bijvoorbeeld
uit te laten stromen naar (betaald) werk in het kader van het ESF (Europees Sociaal Fonds).
Kortom, er is veel overleg met veel gegevensuitwisseling. En we zijn ons daarbij bewust van de
privacy van leerlingen en ouders.
Deze informatiebrief is bedoeld om u te informeren over hoe we op school en op stichtingsniveau
om willen gaan met de nieuwe wet op de bescherming van de persoonsgegevens. We zullen daarbij
vast nog wel eens fouten maken. En al werkende met deze nieuwe wet kunnen we ervan leren. We
hopen samen met u de goede dingen te doen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over onze
manier van werken of ontdekken dat we onbedoeld iets (nog) niet goed doen, dan vertrouwen we
erop dat u ons informeert. We kunnen dan samen een oplossing zoeken. Want privacy is een goed
recht van iedereen.
Onderstaande formele tekst komt ook op onze website en in de nieuwe Schoolgids.
Op De Bodde gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over
leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als
dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor
nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school).
Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze
leerlingen, bijvoorbeeld over de vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens
geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals intelligentie, diagnoses
en/of medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
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In verband met de identiteit van onze school, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren
zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven
van deze informatie aan de school is niet verplicht.
De leerlinggegevens en de gegevens over de vorderingen van de leerlingen worden opgeslagen in ons
digitale administratie- en leerlingvolgsysteem (ParnasSys). Dit programma is beveiligd en toegang tot
die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat De Bodde onderdeel uitmaakt van
Stichting Biezonderwijs, worden met onze stichting ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens
gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte
set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt.
Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons
krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor
geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet
kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer
relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Zie
hieronder de uitleg van uw rechten. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact
opnemen met de afdelingscöordinatoren of de directie van school.
Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de
toestemming van de ouders voor, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te
verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.
Op stichtingsniveau is door de GMR een privacyreglement opgesteld. Dit werken we de komende tijd
nader uit voor onze school. Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens,
en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Het gaat in de allereerste plaats om bewustwording:
waarom hebben we welke gegevens nodig
wie kan deze inzien
hoe en met wie wordt er over mijn kind gesproken
hoe lang blijven deze gegevens bewaard etc.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de
school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten
om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Als u
toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per
keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s
kunt u terecht bij de leraar van uw kind, bij de afdelingscoördinator of bij de directie van school..
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Rechten van betrokkenen (bij onderstaand overzicht is gebruik gemaakt van de voorbeeldteksten
van Kennisnet; wij volgen de handleiding zoals die voor het onderwijs is opgesteld).
• Recht op informatie houdt in dat de leerling en/of zijn ouders (de betrokkene) vooraf in
begrijpelijke taal actief en laagdrempelig worden geïnformeerd over welke gegevens met welk doel
worden verwerkt en wat de rechten van de leerling zijn.
• Recht op inzage in en correctie van de persoonsgegevens. De betrokkene heeft het recht op inzage
van zijn gegevens en het verbeteren of aanvullen van ontbrekende of verkeerd vastgelegde
persoonsgegevens.
• Recht op verwijdering van de persoonsgegevens die niet (langer) nodig zijn om de vastgestelde
doelen te behalen. Het gaat alleen om gegevens die niet noodzakelijk zijn, of als het opslaan van die
gegevens in strijd is met de wet.
• Recht van verzet tegen verwerking van persoonsgegevens bij de grondslag gerechtvaardigd belang ,
of verzet tegen direct marketing en profilering. De betrokkene kan verzet instellen tegen een
verwerking van zijn persoonsgegevens die plaats vond op grond van een gerechtvaardigd belang. De
school maakt een afweging van het privacybelang van de leerling, tegenover het belang van de
school om gegevens wél te gebruiken.
• De leerling en/of zijn ouders hebben het recht om bij toestemming, ook een beperkte toestemming
te geven of toestemming te onthouden voor een onderdeel van de verwerking (granulaire
toestemming).
• De leerling en/of zijn ouders hebben het recht dat verbeteringen, aanvullingen of verwijderingen
aan alle andere partijen worden doorgegeven aan wie De Bodde / Stichting Biezonderwijs de
persoonsgegevens van betrokkene heeft verstrekt.
• Het recht op ‘bevriezing van de verwerking’ van zijn gegevens.
• De betrokkene heeft het ‘recht om te worden vergeten’ door het volledig wissen van de
persoonsgegevens, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt of het verwijderen in strijd is met de
vrijheid van meningsuiting.
• In geval van toestemming of een overeenkomst met de betrokkene, heeft de betrokkene het recht
op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van persoonsgegevens) als de verwerking van
persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag toestemming
• Recht op melding datalek (het opzettelijk of onopzettelijk vrijgeven van beveiligde informatie): bij
een datalek hebben de leerling en/of zijn ouders recht om daarover geïnformeerd te worden indien
zij daar een zwaarwegend belang bij hebben.
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