
 

 

Privacy op de Groenschool 

 

Privacy moet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een 

belangrijke plaats krijgen en houden in organisaties.  

 

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We hebben op 

basis van de nieuwe wetgeving per 25 mei 2018 (AVG - Europese Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) de protocollen en procedures op bestuurs- en schoolniveau 

aangepast. 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 leerlinggegevens. De school heeft met haar 

leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat 

misbruik wordt voorkomen. Informatie over leerlingen wordt alleen gedeeld met andere 

organisaties als ouders/verzorgers daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling 

verplicht is volgens de wet. In het privacyreglement van Lucas Onderwijs is beschreven hoe 

de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en 

leerlingen. Het privacyreglement kunt u vinden op de site van Lucas Onderwijs, 

www.lucasonderwijs.nl .  

 

Op onze school is het Lucas privacyreglement van toepassing. Hierin worden onder andere 

de doelen en grondslag van verwerking van persoonsgegeven beschreven alsook wat de 

rechten zijn van ouders en leerlingen. Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van 

leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school wordt vooraf toestemming aan u 

gevraagd. U als ouders/verzorger mag altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of 

om een eerder gegeven instemming in te trekken. 

 

Lucas Onderwijs heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld die vanuit een 

onafhankelijke positie een toezichthoudende rol heeft op een juiste invulling en uitwerking 

van de nieuwe privacywetgeving. Op de website van Lucas Onderwijs 

(www.lucasonderwijs.nl -> Lucas Onderwijs -> Klachten, integriteit en privacy) zijn de 

contactgegevens van de FG te vinden.  

http://www.lucasonderwijs.nl/
http://www.lucasonderwijs.nl/


 

 

 

Wat doen we met kind- en oudergegevens? 

De school heeft leerlinggegevens nodig om goed onderwijs te kunnen geven en de 

begeleiding daarop te kunnen afstemmen. Ook worden gegevens opgeslagen voor een 

goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van u 

als ouder/verzorger zoals bij de inschrijving op school. Een aantal vragen zijn wij wettelijk 

verplicht aan u te stellen.  

Ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen 

(bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals 

medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig is voor de juiste 

begeleiding van uw kind.  

 

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is 

een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. 

Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt middels 

verwerkersovereenkomsten over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. 

Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor de 

applicatie bedoeld is.  

De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem en 

leerlingvolgsysteem ESIS. Het programma is beveiligd en de toegang tot de leerlinggegevens 

is beperkt tot die teamleden van onze school, voor wie de informatie relevant is.  

Onze penningmeester heeft inzage in de emailadressen van alle ouders omdat dit nodig is 

om deze taak uit te voeren. De penningmeester tekent bij het aantreden een overeenkomst 

waarin expliciet staat waarvoor de emailadressen gebruikt mogen worden. 

In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere organisaties, wordt daarover 

vooraf toestemming gevraagd aan u als ouder/verzorger, tenzij die uitwisseling al geborgd is 

op grond van de wet.  

Op onze school geven wij geen klassenlijsten of andere leerlinggegevens aan ouders. Als u 

als ouder toch de gegevens wilt van een klasgenoot, zult u dit zelf aan de desbetreffende 

ouder moeten vragen. 

 

U als ouder/verzorger heeft het recht om de gegevens van en over uw kind(eren) in te zien, 

te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of 

het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met directeur Annet van 



 

 

den Beemt of Suzanne Weynschenk. Binnen de open en veilige gemeenschap die we als 

school willen zijn, zullen we ons inzetten om de AVG wetgeving zorgvuldig toe te passen.  


