
 
 
 
 
 
 
 
 
Utrecht, 7 juni 2018,  
 
 
 
Betreft: Privacywetgeving AVG  
 
 
 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,  
 
 
U heeft vast al in het nieuws gehoord over de nieuwe wet: “De Algemene Verordening 
Gegevensbescherming”, AVG. De wet geldt vanaf 25 mei 2018 en is gericht op de 
beveiliging van persoonsgegevens.  
 
Persoonsgegevens zijn onder andere naam, adres, woonplaats (NAW), geboortedatum maar 
ook cijfers, een (pas)foto of gegevens uit een onderzoekverslag. 
Elke organisatie die werkt met persoonsgegevens moet deze goed beheren en beschermen.  
 
Afspraken op Kranenburg 
We gebruiken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het onderwijs, voor het 
begeleiden van leerlingen en de organisatie van het onderwijs. De meeste gegevens hebben 
we van ouders ontvangen bij de inschrijving op onze school. Docenten en administratie 
voegen daar ook gegevens aan toe zoals cijfers en absenties. Deze gegevens worden 
opgeslagen en verwerkt in het leerlingadministratiesysteem Presentis en Magister. De 
gegevens kunnen alleen worden ingezien worden door leerlingen, ouders en medewerkers 
van school.   
 
Gegevens worden alleen aan derden (anderen buiten de school) beschikbaar gesteld als 
daar toestemming voor is gegeven.  
 
In de wet AVG is geregeld dat personen (ouders, kinderen van 16 jaar en ouder) mogen 
vragen de gegevens die school heeft opgeslagen, in te zien.  
Ook is het bewaren van gegevens aan maximale termijnen gebonden.  
 
De volgende zaken worden op school vastgelegd 

 Welke gegevens wij verwerken:  

NAW-gegevens die we van ouders krijgen bij de inschrijving, en verslagen van de 
basisschool of instanties. Daar komen cijfers, absenties en verslagen van gesprekken 
en besprekingen van school bij,   

 Waarom wij deze gegevens verwerken:  

om onderwijs te kunnen geven, leerlingen te kunnen begeleiden en te kunnen 
rapporteren;  

 Hoe wij omgaan met gegevens:  

wij zullen niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is voor het geven van 
onderwijs en het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;  



 Met wie wij gegevens delen:  

natuurlijk met u als ouder, maar ook met instanties als DUO en leerplicht.  

 Hoe en hoe lang bewaren we de gegevens:  
we slaan de gegevens digitaal en op papier op. We bewaren deze gegevens alleen 
zolang als dat is toegestaan door de verschillende wetten.  

 
Over het gebruik van beeldmateriaal 
Als wij foto’s of video’s van leerlingen willen gebruiken, bijvoorbeeld voor in de schoolgids of 
voor op de website, dan hebben wij toestemming nodig van elke leerling die herkenbaar in 
beeld is. Als het gaat om leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar, dan is er toestemming nodig 
van de ouders of voogd van de leerlingen. Wij vragen schriftelijk om toestemming, voor ieder 
doel opnieuw. De toestemming kan ook weer worden ingetrokken door leerlingen of 
ouders/voogd. 
 
We staan nog aan de start van de nieuwe wetgeving. Er zullen ongetwijfeld meer zaken op 
school gaan veranderen. We houden u daarvan op de hoogte. Het belangrijkste is dat we al 
beter nadenken over de privacy van leerlingen, ouders en medewerkers.  
 
Heeft u nog vragen na het lezen van deze brief? Mail dan naar info@pro-kranenburg.nl, t.a.v. 
dhr. John Michielsen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
HJCM de Boer 
Directeur 
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