Wet Bescherming Persoonsgegevens
ACCOORDVERKLARING
Voor de basisschool van
Brede School Heuvelrijk te Nuenen - Gerwen

Beste ouders / verzorgers van ………………………………… groep ………………,
Alweer enige tijd is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht.
Voor onze school betekent dit dat wij zorgvuldig moeten en willen omgaan met de
gegevens die wij over uw kind(eren) hebben. Uiteraard doen wij dat.
De wet stelt dat een school gegevens mag bewaren als dat betrekking heeft op het doel
van de school: uw kind zo goed mogelijk helpen. Daarom beschikken wij over
leerlingdossiers, klassenmappen en een leerling-volg-systeem. Daarnaast mogen wij
informatie doorgeven aan anderen, als het te maken heeft met het doel van de school
zoals: informatie over uw kind doorgeven aan een andere basisschool in geval van
verhuizing of informatie doorgeven aan het Voortgezet Onderwijs bij het verlaten van onze
school.
Maar deze wet regelt nog meer: voor iedere vorm van publicatie heeft de school
toestemming van u nodig. Zoals foto’s die gemaakt worden tijdens een sport- of
spelletjesdag, afbeeldingen van kinderen of hun werkjes op publicaties of de website of de
Facebookpagina van de school.
Het kan zijn dat er video-opnames gemaakt worden in een klas. In geval van speciale
begeleiding voor een bepaald kind gebeurt dat uitsluitend na overleg en met extra
toestemming van de betreffende ouders.
Dan kunnen onbedoeld andere kinderen even in beeld komen. Met die beelden wordt niets
ondernomen. Daarvoor wordt geen extra toestemming gevraagd.
ACCOORDVERKLARING
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens vraagt de school uw toestemming
om: s.v.p. aankruisen wat voor u van toepassing is:
0
- de persoonsgegevens van uw kind op te nemen in de schooladministratie,
- de schoolvorderingengegevens op te nemen in het leerlingdossier,
- relevantie leerlinggegevens te geven aan aan school gekoppelde instanties zoals
de schoolbegeleidingsdienst en de GGD, als daartoe aanleiding is,
- bij verhuizing de schoolvorderingengegevens door te geven aan de nieuwe
school,
- bij het verlaten van de basisschool de schoolvorderingengegevens door te geven
aan de school voor voortgezet onderwijs,
- in de klas te filmen waarbij uw kind onbedoeld even in beeld kan komen.
0

- foto’s, genomen tijdens schoolactiviteiten zoals een sportdag of een viering
te plaatsen op publicaties of de webpagina van de school.

0

- foto’s, genomen tijdens schoolactiviteiten zoals een sportdag of een viering
te plaatsen op de Facebookpagina van de school.

De school verklaart:
- alleen die gegevens op te nemen die door de wet verplicht zijn en die voor een
goede begeleiding van uw kind noodzakelijk zijn,
- de persoonsgegevens van uw kind zorgvuldig en afgeschermd te bewaren zodat
geen onbevoegden hiervan kennis kunnen nemen,
- alleen relevante gegevens door te geven aan aan school gekoppelde instanties,
- alleen relevante gegevens door te geven aan de nieuwe basisschool of aan de school
voor voortgezet onderwijs.
Plaats en datum:

………………………………………………….

Naam ouders / verzorgers:

………………………………………………….

Handtekening ouders / verzorgers:

………………………………………………….

