
 Inleiding

In deze folder staat beschreven hoe de scholen van 
S�ch�ng Onderwijs Primair omgaan met de 
persoonsgegevens van leerlingen en hun ouders. 
Wij zijn verantwoordelijk voor het goed omgaan 
met uw gegevens en die van uw kinderen. In deze 
brochure kunt u lezen hoe we dat doen.

De gegevens die we verwerken
Het grootste deel van de gegevens die we verwer-
ken, hebben we van u als ouder gekregen. 
Denk hierbij aan contactgegevens en bijvoorbeeld 
de geboorteplaats van uw kinderen. Het is voor de 
school niet mogelijk om zonder deze gegevens 
onderwijs te geven.

De gegevens de we verwerken zijn:

• contactgegevens (naam, adres telefoonnr etc)
• na�onaliteit, geboorteplaats en BSN
• groep
• gegevens van de ouders of voogd
• sociaal-emo�onele ontwikkeling
•de toestresultaten
• medische gegevens, als die van invloed kunnen 
zijn op de presta�es

Op uw verzoek én met uw toestemming verwerken 
wij ook overige medische  gegevens en de religie.
Zo kan de school rekening houden met allergieën, 
voedselvoorkeuren en adequaat handelen in een 
noodsitua�e. 
Beeldmateriaal wordt nooit zonder uw toestemming 
gepubliceerd. De school vraagt jaarlijks uw toestem-
ming voor het gebruik van beeldmateriaal en u mag 
al�jd de toestemming intrekken.

Wij verwerken persoonsgegevens met een reden
Wij verwerken persoonsgegevens om onze verplich�ngen 
als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben we 
de gegevens van uw kind nodig om uw kind aan te melden 
als leerling van onze school, om de studievoortgang bij te 
houden en om uw kind te verwijzen naar het voortgezet 
onderwijs.

Daarnaast hebben we de we�elijke verplich�ng om bepaal-
de gegevens door te sturen naar andere par�jen, zoals het 
ministerie van onderwijs, de leerplicht, het samenwer-
kingsverband en de accountant.
Gegevens die hier niet aan voldoen zullen alleen met uw 
toestemming verwerkt worden.

Onze s�ch�ngsbestuurder is de eindverantwoordelijke 
voor het naleven van de privacywetgeving.

Commerciële par�jen
We maken gebruik van de diensten van educa�eve 
uitgeverijen. Denk aan het leerlingadministra�epro-
gramma , de schoolapp en  de digitale educa�eve 
programma’s voor de leerlingen.
Met al deze bedrijven hebben we goede afspraken 
gemaakt over hoe ze met deze gegevens om gaan 
en hoe ze de gegevens beveiligen. In een verwer-
kersovereenkomst worden deze afspraken vastge-
legd.
Wij zullen nooit de gegevens van u en uw kinderen 
verkopen of verhuren aan deze of andere par�jen.

Toegankelijk
De leerlinggegevens zijn alleen toegankelijk voor de 
eigen leerkracht, de direc�e en de coördinator 
leerlingenzorg. Ook kan de  beleidsmedewerker 
Passend Onderwijs van de s�ch�ng  inzage hebben 
in de  gegevens. 

Bewaren
De gegevens  van uw kinderen worden niet langer 
bewaard dan we�elijk toegestaan.
De gegevens worden na 5 jaar vernie�gd, zowel 
digitaal als op papier. Alleen de contactgegevens 
mogen langer bewaard worden voor bijv. een 
reünie.

Op de website van S�ch�ng Onderwijs Primair
kunt u de de volgende stukken nalezen:

privacystatement
privacy reglement leerlingen

Met al uw vragen over de AVG kunt u terecht bij
de Func�onaris Gegevensbescherming:
José Schildwacht
FG@onderwijsprimair.nl



privacy
Hoe wij met omgaan met uw 

persoonsgegevens

S�ch�ng Onderwijs Primair
‘t Vaartland 3

2831LH Stolwijk
info@onderwijsprimair.nl

0182-351708

Rechten van ouders
Als ouders van een van onze leerlingen hee� u een 
aantal rechten met betrekking tot de privacy van u en  
uw kinderen.

Informa�e over onze omgang met persoonsge-
gevens. Deze folder maakt hier onderdeel van 
uit.

Inzage en correc�e van persoonsgegevens. De 
school zorgt ervoor dat alle andere par�jen op 
de hoogte zijn van de correc�e.

Verwijdering van persoongegevens die niet 
langer nodig zijn.

Verzet tegen verwerking op grond van een 
gerechtvaardigd belang.  

Het intrekken van toestemming om gegevens te 
verwerken.

Verwijdering van persoonsgegevens, tenzij er 
een we�elijke bewaartermijn geldt.

Bevriezing van de verwerking en het opvragen 
van de gegevens die op basis van toestemming 
zijn verwerkt.

Melding van een datalek. Waneer uw gegevens 
onderdeel zijn van een datalek en u hiervan 
hinder kan ondervinden, zal de school u 
hierover informeren.
 


