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Privacy
Privacy
Op onze scholen is de privacy van kinderen en ouders belangrijk. Dat was altijd al zo, maar sinds 25 mei 2018
geeft de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming ons de mogelijkheid hier nog duidelijker mee om
te gaan.
Voor ons gaat het er vooral om de privacy te waarborgen bij:
•
het maken én gebruiken van beeldmateriaal van de leerlingen;
•
het gebruik van onze digitale leermiddelen;
•
de vastlegging van gegevens van de leerlingen in dossiers.
Het maken van goede afspraken hierover neemt veel tijd in beslag, omdat we een groot aantal protocollen willen
aanscherpen, maar we zullen u op de hoogte houden van wat er gaandeweg gereedkomt. Hieronder leest u wat
nu al of zeer binnenkort gereed is.
Het bestuur Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe (SSBB) waar onze scholen onder vallen, beschikt
inmiddels over een externe Functionaris Gegevensbescherming in de persoon van Stijn Sarneel van de
Lumengroep.
Op de site van het bestuur, https://ssbb.nl/, kunt u onze privacyverklaring vinden én ons privacyreglement.
Foto’s
We vragen u om terughoudend te zijn bij het maken van foto’s of videobeelden op onze school. De directie kan te
allen tijde verbieden dat ouders op school foto’s maken.
Uw rechten
Als ouder heeft u altijd recht om de gegevens van uw kind te bekijken. Wanneer u hierom vraagt, moet u binnen 4
weken een reactie hebben gekregen. U heeft als ouder ook recht op correctie van de gegevens. U kunt daarvoor
een verzoek om verbetering, aanvulling of verwijdering van bepaalde gegevens indienen. Binnen 1 maand neemt
het de school hierover een beslissing (wel, gedeeltelijk of niet ingaan op het verzoek).
Informatieverstrekking gescheiden Ouders
In eerste instantie is het aan (gescheiden) ouders om elkaar te informeren over de vorderingen en ontwikkelingen
van hun kind. Echter als de relatie tussen ouders is vertroebeld en er geen goede onderlinge communicatie meer
aan de orde is komt de school in beeld. De verplichtingen zijn vastgelegd in artikel 1:377b en 1:377c van het
Burgerlijk Wetboek.
Ouder zonder gezag
Heeft u niet (meer) het gezag over uw kind, bijvoorbeeld na een echtscheiding? Dan heeft u geen recht op inzage
in het dossier van uw kind.
Wel heeft u recht op belangrijke informatie over uw kind, zoals de schoolprestaties. Maar dit geldt alleen als het
belang van uw kind hiermee niet wordt geschaad.

De school van uw kind moet vóór het verstrekken van informatie een afweging maken tussen uw belang en het
belang van uw kind.
De school zal zware argumenten moeten aanvoeren om u niet te informeren. Alleen als blijkt dat het geven van
informatie nadelig is voor uw kind, mag de school de informatie weigeren.
Bron: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Privacybeleid op school
Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van
onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school,
worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het
vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het
onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.
De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een
beperkt aantal leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het
gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Meer informatie hierover vind u op
www.privacyconvenant.nl.
Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij
die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt
toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven
instemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de directie van de
school.
In het Privacyreglement van Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe (SSBB) is beschreven hoe de school
omgaat met haar leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.
Meer informatie over privacy kunt u lezen op de website van SSBB onder het de kop documenten.
Mocht u specifieke vragen of opmerkingen hebben over ons privacybeleid dan kunt u mailen naar:
administratie@ssbb.nl.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De Wet Bescherming Persoonsgegevens is per 25 mei 2018 te vervallen. De Autoriteit Persoonsgegevens wordt
de toezichthouder. (AP)
Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe (SSBB) heeft in samenwerking met de CED-Groep en de
Lumengroup een start gemaakt met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die
per 25 mei 2018 is gaan gelden voor de gehele Europese Unie. Hiertoe heeft SSBB conform de regelgeving een
externe Functionaris voor Gegevensbescherming van de LumenGroup in de persoon van de heer Stijn Sareel.
(fg@lummengroup.nl) Daarnaast is binnen het bestuur een Privacy Officer benoemd. (administratie@ssbb.nl) Zij
onderhoudt de directe contacten met de Functionaris voor Gegevensbescherming en de scholen in geval van
datalekken en privacyvragen.
Binnen SSBB is een bovenschoolse werkgroep geformeerd, die verantwoordelijk is voor de invoering van de AVG
op alle niveaus binnen de Stichting.

Momenteel zijn we bezig met het invullen van het Register Verwerkingen, het verzamelen en beoordelen van de
verwerkingingsovereenkomsten, het bespreken en vragen om instemming van het Privacy Beleid. Daarnaast gaan
wij nieuwe inschrijfformulieren op de scholen invoeren die voldoen aan de AVG.
Onze ICT-coördinatoren maken op de scholen een start met het inventariseren van de aanwezige software op
zowel de servers als de standalone devices.
Scholen moeten betrokkenen goed voorlichten over de privacybescherming op school, over de rechten en plichten
van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacy-risico’s te beperken. Scholen
moeten goed nadenken over informatiebeveiliging om datalekken te voorkomen. Scholen zijn verplicht om beter te
onderbouwen waarom ze persoonsgegevens van leerlingen willen verzamelen en verwerken en hoe lang ze die
gegevens willen bewaren. Er mogen niet meer gegevens worden gevraagd dan strikt noodzakelijk.
Voor het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen is toestemming van ouders nodig. Toestemming moet altijd
worden vastgelegd met een handtekening van de ouder(s). Dit geldt ook voor het gebruik van digitale
leermiddelen.
Een eenmaal verleende toestemming kan te alle tijde worden ingetrokken.

