
AVG en privacy
Pagina 1 van 3

DEKEN WEHMEIJERSCHOOL
VOORSTRAAT 126

5334 JW VELDDRIEL

 (0418) 63 13 74   
	 INFO@DWSVELDDRIEL.NL			
	 WWW.DWSVELDDRIEL.NL		

De	school	is	juridisch	verantwoordelijk	voor	het	juiste	gebruik	van	alle	persoonsgegevens.	Dit	is	geregeld	
in	de	Algemene	Verordening	Gegevensbescherming	(AVG).	De	uitwerking	van	de	wet	is	vastgelegd	in	het	
beleid	van	de	school	en	in	een	aantal	documenten	waaronder	een	privacyverklaring.	Door	ondertekening	
van het aanmeldingsformulier verklaren ouders / verzorgers op de hoogte te zijn van de verwerking van de 
persoonsgegevens.	Daarnaast	is	er	een	functionaris	gegevensverwerking	aangesteld.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijke informatie
Wij	vinden	het	bewaken	van	de	privacy	erg	belangrijk.	Wij	doen	daarom	ons	uiterste	best	vertrouwelijke	
informatie	te	beschermen.	Met	persoonsgegevens	bedoelen	we	alle	informatie	over	onze	leerlingen	en	hun	
ouders.	In	deze	verklaring	kunt	u	lezen	hoe	we	omgaan	met	de	privacy	van	leerlingen	en	ouders.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?
Er	zijn	meerdere	redenen	waarom	wij	uw	persoonsgegevens	en	die	van	uw	kind(eren)	mogen	verwerken.	
De	belangrijkste	reden	is	om	te	voldoen	aan	de	wet	op	het	primair	onderwijs.	Daarnaast	kan	het	zijn	dat	
wij	persoonsgegevens	verwerken	vanuit	een	gerechtvaardigd	belang	in	een	bepaalde	situatie.	Denk	hierbij	
bijvoorbeeld	aan	als	de	veiligheid	in	het	geding	is	of	u	toestemming	heeft	gegeven	tot	het	verwerken	van	
persoonsgegevens.	

Waarvoor gebruiken wij de persoonsgegevens?
Wanneer uw kind onderwijs volgt, is het noodzakelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens kunnen 
verwerken.	Wij	gebruiken	deze	gegevens	om	goed	onderwijs	te	kunnen	bieden	aan	uw	kind(eren),	maar	
ook	om	u	te	informeren	en	uw	vragen	te	kunnen	beantwoorden.	Vanuit	de	Wet	Algemene	Verordening	
Gegevensbescherming zijn wij verplicht bepaalde persoonsgegevens te delen met:
• de overheid;
• de accountant;
•	 juridische	adviseurs.

Rechten van de ouder(s) / verzorger(s)
In	de	AVG	is	bepaald	dat	u	als	ouder	/	verzorger	verschillende	rechten	heeft.	Wij	vinden	het	belangrijk	dat	u	
deze	rechten	ook	kunt	uitoefenen.	U	kunt	gebruik	maken	van	deze	rechten	door	een	e-mail	of	een	brief	te	
sturen	of	een	persoonlijk	verzoek	te	doen	bij	de	directie	van	de	Deken	Wehmeijerschool.	
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U	heeft	de	volgende	rechten:

•	 U	mag	vragen	om	de	persoonsgegevens	die	de	school	verwerkt,	in	te	zien.
•	 U	mag	vragen	om	onjuiste	persoonsgegevens	aan	te	passen.
•	 	U	mag	vragen	om	persoonsgegevens	te	verwijderen	wanneer	deze	niet	langer	nodig	zijn	voor	het	
geven	van	onderwijs.

•	 	U	mag	vragen	om	de	verwerking	van	gegevens	tijdelijk	te	stoppen,	bijvoorbeeld	wanneer	over	
de	juistheid	van	de	persoonsgegevens	wordt	gesproken,	de	verwerking	onrechtmatig	is,	de	
persoonsgegevens	niet	langer	nodig	zijn	voor	het	geven	van	onderwijs	of	u	bezwaar	heeft	gemaakt	
tegen	de	verwerking.

•	 	U	mag	de	Deken	Wehmeijerschool	vragen	om	de	persoonsgegevens	over	te	dragen	aan	een	andere	
organisatie,	bijvoorbeeld	als	uw	kind(eren)	naar	een	andere	school	gaat.

•	 	U	kunt	bezwaar	maken	tegen	de	verwerking	van	persoonsgegevens	door	de	Deken	Wehmeijerschool.	
De Deken Wehmeijerschool zal de verwerking van de persoonsgegevens dan staken, tenzij er 
redenen	zijn	die	zwaarder	wegen	dan	uw	belangen.

De persoonsgegevens die wij verwerken
De gegevens die wij gebruiken voor het geven van onderwijs en het onderhouden van contacten met 
ouders / verzorgers, zijn:
•	 	de	NAW-gegevens;
•	 contactgegevens	(telefoon	en	e-mail);
•	 geboortedatum,	-plaats	en	-land;
• gegevens over de opleiding van de ouders;
• burgerlijke staat;
•	 	gegevens	inzake	de	vorderingen	van	de	leerlingen	op	school	en	specifieke	gegevens	m.b.t.	de	
ontwikkeling	en	gezondheid	van	kinderen	wanneer	deze	relevant	zijn	voor	de	begeleiding	op	school.

Het delen van persoonsgegevens
Wij	kunnen	persoonsgegevens	delen	met	organisaties	die	worden	ingeschakeld	bij	de	uitvoering	van	
onze	wettelijke	zorgplicht,	bijvoorbeeld	het	samenwerkingsverband	of	externe	hulpverleners.	We	delen	
dan	alleen	de	persoonsgegevens	die	noodzakelijk	zijn	en	delen	pas	na	uw	toestemming.

Op	school	gebruiken	wij	softwareprogramma’s,	o.a.	tijdens	het	lesgeven.	De	leveranciers	van	
deze	softwareprogramma’s	hebben	beperkt	toegang	tot	persoonsgegevens	als	naam	en	leerjaar,	
om	de	resultaten	van	de	leerlingen	te	verwerken	en	aan	ons	terug	te	koppelen.	Wij	hebben	
afspraken	gemaakt	over	het	gebruik	van	deze	gegevens.	Deze	zijn	vastgelegd	in	de	zogenaamde	
verwerkersovereenkomsten.	Wij	zullen	persoonsgegevens	nooit	doorverkopen	of	doorgeven	aan	
anderen	voor	marketing.	Kinderen	via	Basispoort	toegang	tot	online	programma’s	als	Wereld	in	Getallen,	
Mijn	Klas,	Nieuwsbegrip	en	Schatkist.	In	MOO	kunnen	ze	rechtstreeks	naar	andere	online	programma	
en	ook	ons	administratiepakket	ESIS	is	web-based	en	deelt	gegevens	met	externe	partijen	als	BRON	en	
OSO.	
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Wij	gebruiken	foto’s	en	soms	ook	video’s	op	presentatiemateriaal	van	onze	school.	Denk	bijvoorbeeld	
aan	de	schoolgids,	de	website	of	de	nieuwsbrief.	Het	doel	hiervan	is	om	met	behulp	van	de	moderne	
communicatiemiddelen	snel	veel	informatie	over	de	school	te	verstrekken.	Via	de	website	geven	wij	een	
impressie	van	(groeps)activiteiten,	projecten	e.d.	Bij	de	publicatie	van	beeldmateriaal	zullen	alleen	de	
voornamen	van	de	kinderen	genoemd	worden.	Om	de	privacy	te	beschermen	worden	er	geen	persoonlijke	
gegevens als telefoonnummers en adressenlijsten van kinderen of van hen die op een andere manier bij 
school	betrokken	zijn,	op	de	website	en	in	de	schoolgids	geplaatst.	Indien	ouders	het	niet	op	prijs	stellen	
dat	hun	kind	op	foto’s	voorkomt,	dan	wel	met	projecten	of	(groeps)activiteiten	op	de	website	verschijnt,	
verzoeken	wij	hen	dat	aan	de	directie	kenbaar	te	maken	via	het	formulier	‘Bezwaar	publicatie	website’.

Bewaartermijn
Wij	bewaren	de	persoonsgegevens	niet	langer	dan	nodig	is	voor	het	geven	van	onderwijs.	Administratieve	
gegevens	moeten	wettelijk	5	jaar	worden	bewaard;	onderwijskundige	gegevens	2	of	3	jaar,	afhankelijk	van	
de	school	waar	een	kind	naartoe	gaat.

Beveiliging en integriteit van gegevens
Wij	hanteren	een	beveiligingsbeleid	ter	bescherming	van	de	persoonsgegevens.	Alleen	de	medewerkers	die	
betrokken	zijn	bij	uw	kind,	of	die	vanuit	de	wet	toegang	moeten	hebben,	kunnen	de	gegevens	inzien.	Alle	
medewerkers	gaan	vertrouwelijk	om	met	deze	informatie.

Klachten
Wanneer	u	een	klacht	heeft	over	onze	werkwijze,	dan	kunt	u	gebruik	maken	van	de	klachtenregeling.
Wanneer	u	een	klacht	heeft	over	de	bescherming	van	persoonsgegevens,	dan	kunt	u	een	klacht	indienen	bij	
de	Autoriteit	Persoonsgegevens.	Dit	kan	via:

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact
Voor	vragen	kunt	u	contact	opnemen	met	de	Functionaris	Gegevensbescherming	via:	 
info@dwsvelddriel.nl.
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