Samen in beweging voor kansrijk onderwijs

INSTEMMINGSFORMULIER PRIVACYGEGEVENS
Inleiding
Vanwege de privacywetgeving (AVG, 25 mei 2018) vragen wij u expliciet toestemming met
betrekking tot een aantal hieronder te noemen zaken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het maken
van beeld- en/of geluidopnames, het gebruik van social media apps en het maken van Whatsappgroepen.
Waarvoor vragen wij uw toestemming?
• Het maken van beeld- en geluidsopnamen op school.
• Het maken van video-opnamen in de klas ten behoeve van professionaliseringsactiviteiten van
(aankomende) docenten.
• Het gebruik van Whatsapp groepen.
• Het uitwisselen van leerling gegevens met de basisschool van uw zoon/dochter.
We hanteren hierbij de volgende spelregels:
• M.b.t. uw toestemming:
De toestemming die u verleent geldt tot het moment dat uw zoon/dochter de leeftijd van 16
jaar bereikt of dat deze door u weer wordt ingetrokken.
Vanaf de leeftijd van 16 jaar is iedere leerling zelf gemachtigd toestemming te verlenen (of
deze weer in te trekken).
U kunt de verleende toestemming op elk moment weer intrekken. U kunt dat doen door een
ondertekend briefje of door het sturen van een bericht naar de administratie van de school
van uw zoon/dochter (zie het formulier op de website van de school).
•

M.b.t. de beeld- en geluidsopnamen:
Tijdens de schoolloopbaan van uw zoon/dochter zijn er vele bijzondere momenten.
Schoolreisjes, bijzondere activiteiten waaraan uw zoon/dochter deelneemt, vieringen en
feesten, culturele activiteiten, sportwedstrijden, diploma-uitreikingen enzovoorts. Van al
deze mooie momenten maakten we in het verleden foto’s die we vervolgens plaatsten op
onze website, schoolgids en informatiefolders. Dat willen we ook graag in de toekomst
blijven doen.
o Foto’s worden enkel gebruikt voor en door de school. Bijvoorbeeld voor de schoolgids,
de website, andere schoolpublicaties. Foto’s worden nooit ter beschikking gesteld aan
derden.
o Foto’s worden maximaal twee jaar gebruikt. Daarna worden ze van de website gehaald
en niet meer geplaatst in welke schoolpublicatie dan ook.

•

M.b.t. het maken van video-opnamen:
Bij de verdere professionalisering van onze docenten maken we steeds meer gebruik van
filmopnamen. De filmopnamen hebben een functie bij het reflecteren van docenten op hun
handelen en dragen bij tot het geven van beter onderwijs binnen onze school. Ook dat willen
wij in de toekomst graag blijven doen.
(Voor video-opnamen in klassen met stagiaires van de lerarenopleiding en die beelden
mogelijk ook worden gebruikt door de lerarenopleidingen vragen wij u hiervoor op enig
moment separaat toestemming)
o Video-opnamen worden uitsluitend gebruikt door de (aankomend) docent waarvan
video-opnamen zijn gemaakt en zijn begeleider.
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o

Deze video-opnamen worden uiterlijk 6 maanden na het maken van
deze opnamen, vernietigd.

•

Het gebruik van Whatsapp-groepen:
Whatsapp-groepen worden door leerlingen en docenten vaak aangemaakt om te komen tot
een snelle informatievoorziening. Ook hiervoor hebben we in de toekomst uw toestemming
nodig.
o Uitsluitend wanneer u toestemming geeft kan uw zoon/dochter deel uit maken van een
of meerdere Whatsapp groepen die op initiatief van de school worden gevormd.

•

Het uitwisselen van leerlinggegevens met de basisschool van uw zoon/dochter:
Bij de inschrijving van uw zoon/dochter aan onze school en in het eerste leerjaar vinden
gesprekken plaats tussen de basisschool en onze school over de begeleiding die het beste bij
zoon/dochter past op de nieuwe school. Deze “warme-overdracht-gesprekken” hebben
expliciet uw toestemming nodig.
o Bij deze gesprekken worden uitsluitend zaken besproken die van belang zijn voor een
optimaal presteren van uw zoon/dochter op de school van voortgezet onderwijs.
o Relevante zaken in dezen worden opgenomen in het schooldossier van uw zoon/dochter
en indien noodzakelijk gedeeld met docenten/begeleiders die geautoriseerd zijn van
deze gegevens kennis te nemen. (zie het privacyreglement van de school)

U heeft nog vragen?
Indien u vragen hebt m.b.t. deze brief kunt u contact opnemen met de teamleider/conrector van
leerjaar 1, de heer/mevrouw ……
Datum,
Met vriendelijke groet,
Rector van de school
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TOESTEMMINGSVERKLARING PRIVACY GEGEVENS
Hierbij verklaart ondergetekende (ouder/verzorger) van
Achternaam leerling:

. . . . . . . . . . .

Voornaam leerling:

. . . . . . . .

Klas:

. . . .

kennis te hebben genomen van “Instemmingsformulier Privacy Gegevens” en geeft hierbij wel/niet
expliciet toestemming voor de volgende zaken:

Toestemming
Activiteit

Wel

Niet

1

Het maken van beeld- en geluidopnamen

O

O

2.

Het maken van video-opnamen

O

O

3.

Het gebruik van Whats-app-groepen

O

O

4.

het uitwisselen van leerlinggevens met de basisschool

O

O

Plaats:

.

.

.

.

Datum:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Handtekening ouder/verzorger:

.

.

.

.

Naam ouder/verzorger:
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