
 

Bergen NH, januari 2019 

 

Betreft: verklaring toestemming gebruik en uitwisseling leerlinggegevens 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),  

 

Sinds mei 2018 is in Nederland de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) van 

kracht. Deze vervangt de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ en stelt hogere eisen aan de manier 

waarop organisaties, zoals scholen, omgaan met privacygevoelige informatie. De kern hiervan is dat 

nog nadrukkelijker wordt gewaarborgd dat informatie over leerlingen (en medewerkers) niet ‘op 

straat komt te liggen‘. Wat betekent dit voor u en uw kind? 

 

Op onze school laten wij soms met foto’s en video’s (beeldmateriaal) zien waar we mee bezig zijn, 

onder andere in de schoolgids en op de website. Opnames worden gemaakt bij verschillende 

gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens lessen, schoolreizen en andere activiteiten. Ook uw dochter of 

zoon kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.  

 

Daarnaast maken we soms gebruik van bijvoorbeeld telefooncirkels waarbij telefoon- en 

adresgegevens (contactgegevens) tussen leerlingen c.q. ouders uitgewisseld worden om elkaar te 

informeren bij leswijzigingen.  

 

Verder kan het, bij de begeleiding van en zorg voor uw kind, nodig zijn om informatie over 

bijvoorbeeld de studievoortgang uit te wisselen met partijen buiten de school, zoals andere scholen, 

leerplicht, jeugdzorg. Deze informatie is vastgelegd in het zgn. leerlingdossier en in het 

leerlingvolgsysteem Magister.  

 

Tot slot kan het van belang zijn dat informatie over de gezondheid van uw kind bekend is bij de 

schoolleiding, de bij uw kind betrokken docenten en het onderwijsondersteunend personeel. 

Bijvoorbeeld wanneer uw kind een ernstige aandoening heeft of medicijnen gebruikt. 

 

Natuurlijk doen we er alles aan om zorgvuldig om te gaan met deze informatie. Wij plaatsen geen 

beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. Contactgegevens worden niet aan 

partijen buiten de school- en ouderomgeving verstrekt. Het publiceren van beeldmateriaal en het 

verspreiden van contactgegevens gebeurt alleen voor schooldoeleinden. Uitwisseling van gegevens 

van uw kind met andere partijen buiten de school gebeurt met grote zorgvuldigheid en alleen 

wanneer u daar expliciet mee heeft ingestemd. De gedetailleerde afspraken zijn te vinden in het 

privacyreglement van de SOVON, de stichting waar de BSG een onderdeel van is: 

https://www.sovon.nu/algemeen/privacy 

 

Onder de AVG dienen wij u voor kinderen jonger dan 16 jaar schriftelijk toestemming te vragen 

voor de voorgaande zaken: het publiceren van beeldmateriaal, het verspreiden van contactgegevens, 

het uitwisselen van leerlinginformatie met andere scholen/partijen en het binnen de schoolleiding en 

het met de betrokken personeelsleden delen van informatie over de gezondheid van uw kind. Via 

het inschrijfformulier kunt u deze toestemming (al of niet) geven voor de eerste drie genoemde 

zaken. U kunt ons tevens aangeven dat er belangrijke informatie is over de gezondheid van uw kind, 

die bekend moet zijn bekend moet zijn bij de betrokken personeelsleden. Wij nemen dan contact 

met u op om hierover nadere afspraken te maken. 

 

https://www.sovon.nu/algemeen/privacy


Wij hechten eraan te benadrukken dat het voor een goed verloop van de processen binnen de school 

van groot belang is dat wij uw toestemming op de genoemde punten hebben. U kunt altijd 

(schriftelijk) terugkomen op uw verklaring. In artikel 6 van het eerder genoemde privacyreglement 

vindt u een overzicht van alle rechten van u en uw kind. Deze verklaring geldt voor de gehele 

periode dat uw kind bij ons op school zit.  


