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Aandachtspunten oudercommunicatie in relatie
tot de vernieuwde AVG



Wat houdt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in?
De AVG vervangt nationale privacywetgeving(en) van EU-landen. Ook Nederlandse
scholen moeten in 2018 voldoen aan deze nieuwe regels.
Daarom moeten we o.a. bewust(er) omgaan met persoonlijke gegevens van leerlingen.
Dit zijn bijvoorbeeld foto’s van leerlingen en leerlinggegevens.



Waarom kiezen we niet meer om Facebook te gebruiken?
Facebook is een social netwerk-bedrijf die buiten de EU gevestigd is en dus niet onder
de regelgeving van de vernieuwde AVG valt. We kunnen dus niet garanderen dat zij
discreet omgaan met foto’s en tekst over leerlingen.



Hoe gaan we berichten die we voorheen op Facebook plaatsten in het vervolg
met ouders delen?
Om u op de hoogte te houden van de dagelijkse activiteiten in de klas gaan we vanaf
dit schooljaar werken met een speciale app. Deze app is een gesloten/beveiligde
omgeving waar alleen ouders en leraren aan kunnen deelnemen. De informatie die op
de app gedeeld wordt is dus niet openbaar. Wij vragen u om toestemming om content
(tekst/beeld) over uw kind te delen in deze beveiligde app. Momenteel zijn wij de
mogelijkheden aan het verkennen, we informeren u binnenkort welke we hiervoor gaan
gebruiken.



Waarom kiezen we hiervoor?
We zijn ons erg bewust van de negatieve gevolgen die internet met zich mee kan
brengen. Bijvoorbeeld wanneer foto’s van leerlingen in verkeerde handen
terechtkomen. Onze leerlingen zijn soms kwetsbaarder dan leerlingen in regulier
onderwijs. Wij zien het als onze (onderwijs)taak hen hier zo veel mogelijk tegen
beschermen, dit doen we door ons beleid aan te passen conform de vernieuwde AVG.



Het delen van nieuwsbrieven
We zullen onze nieuwsbrieven (met daarin foto’s) niet meer publiceren op de website,
de website is openbaar en iedereen kan dus ook de nieuwsbrieven lezen. In het vervolg
kiezen we ervoor om de nieuwsbrief te mailen naar de ouders.



Informatie op de website/schoolgids
We zullen niet zonder toestemming foto’s plaatsen van uw zoon of dochter op de
website en/of schoolgids. Wanneer we toch foto’s willen plaatsen zal de afdeling
Communicatie & PR van De Onderwijsspecialisten hier apart toestemming aan u voor
vragen.
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Het delen van informatie over uw zoon of dochter
Persoonlijke informatie over uw zoon of dochter, bijvoorbeeld over de ontwikkeling,
wordt aan u verstuurd in een beveiligde mail. Hierover volgt nog verdere informatie in
de loop van het schooljaar.



De rol van de leraar in relatie tot de AVG
Ook onze leraren mogen niet zomaar meer foto’s van leerlingen maken in de klas. Als
zij foto’s maken moeten jullie daarvoor toestemming hebben gegeven en moet dit
worden opgeslagen op een device van school in een beveiligde omgeving bijvoorbeeld
in sharepoint omgeving. Ook mogen zij geen persoonlijke informatie geven over uw
zoon/dochter aan collega’s via whatsapp of opslaan op een usb-stick. De informatie
wordt alleen gedeeld in het beveiligde leerlingvolgsysteem (lvs).
Handige links:




Toestemmingsformulier voor leerlingen tot 16 jaar
Toelichting bij toestemming beeldgebruik
Algemene informatie over AVG
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