Meer informatie mbt het privacyreglement van obs de Driemaster
Op de Driemaster gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het
privacyreglement van onze school. U heeft dit waarschijnlijk zojuist gelezen. Hieronder vindt u meer
informatie mbt de regelgeving en de uitwerking hiervan op onze school.
De gegevens die over leerlingen gaan noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van
persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en het 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 cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als
dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie
of ADHD).
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ESIS, ons digitale administratiesysteem. Dit programma is
beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. De Driemaster
maakt onderdeel uit van de Intergemeentelijke Stichting voor Openbaar Basisonderwijs. In
uitzonderlijke gevallen worden daar ook een beperkt aantal persoonsgegevens mee gedeeld.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte
hoeveelheid persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die
inlogt. Voor de afspraken omtrent leerlinggegevens en software sluiten wij aan bij het “Convenant
digitale onderwijsmiddelen en privacy 3.0” dat door o.a. de PO-raad is opgesteld. Hierin zijn
duidelijke afspraken vastgelegd over de omgang met persoonsgegevens door leveranciers van
software.
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 bijvoorbeeld het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of
als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.
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. Voor vragen
of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de schooldirecteur.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de
school of in de nieuwsbrief, vragen wij jaarlijks uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om
die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Vanzelfsprekend
gaan wij zorgvuldig om met de foto’s 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/lerares van
uw kind of bij de schooldirecteur.

Dit reglement is met instemming van de MR vastgesteld.

