
Transparantie over privacy

De school heeft een informatieplicht en moet uitleggen hoe met de gegevens van en over leerlingen
wordt omgegaan. Ouders hebben recht op volledige transparantie hierover. Met dit document willen we
onze ouders en verzorgers informeren over privacy op onze school.

Dit document kunt u terugvinden in de schoolgids en op onze website www.mikado.kerobei.nl

Algemene teksten over privacy

Op stichtingsniveau, KEROBEI, is een informatiebeveiligings- en privacybeleid vastgesteld. Op de scholen,
vallend onder stichting Kerobei, wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met
het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van
de school ( ParnasSys), worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden
persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie
die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is
beperkt. De school maakt gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen
een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het
gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Dit noemen we verwerkersovereenkomsten.
Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij
die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar
leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Het privacyreglement is op te vragen bij de
directeur van de school. Natuurlijk kunt u voor vragen terecht bij de directie.

Basispoort

Mikado maakt gebruik van Basispoort. Basispoort beschikt over veel (standaard) leerlinggegevens. Het is
wenselijk om ouders specifiek over Basispoort in te lichten. Basispoort geeft op haar eigen website informatie
(http://info.basispoort.nl/privacy ). Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de
school, maken we gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via
gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de
leerkracht weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens nodig. De
organisatie heeft met Basispoort een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over het
gebruik van de leerlinggegevens. Basispoort maakt gebruik van de volgende set met gegevens: een
identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey,
groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school.

Digitaal leermateriaal

Onze stichting heeft gezamenlijk afspraken gemaakt met uitgevers, distributeurs en leveranciers van
leermiddelen. Op basis van een model bewerkersovereenkomst kunnen scholen met alle partijen afspraken
maken over de verwerking van persoonsgegevens. De bewerkersovereenkomsten, die stichting Kerobei namens
haar scholen, door het bevoegd gezag heeft laten afsluiten, zijn op te vragen bij onze organisatie.

Inschrijfformulier

De schoolgids en de website van de school, zijn belangrijke informatiebronnen voor ouders, die op zoek zijn naar
een school voor hun kind(eren). Als het uiteindelijk tot een aanmelding en/of inschrijving komt, wil de school graag
beschikken over de juiste informatie. De ouders worden gevraagd om informatie te verstrekken. Daarvoor wordt
er gebruik gemaakt van een of meerdere (digitale) formulieren. Gemakshalve noemen we het formulier
‘inschrijfformulier’. Bij het vragen naar informatie over het kind en diens ouders, is het belangrijk om transparant te
zijn wat de school doet met de verstrekte informatie. De meeste vragen op het formulier spreken voor zich. Een
aantal vragen zijn wij wettelijk verplicht aan u te stellen. De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier,
worden opgeslagen in de leerlingadministratie van de school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk
behandeld. Op onze administratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent onder

http://www.mikado.kerobei.nl
http://info.basispoort.nl/privacy


andere dat de gegevens door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen
personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft. U heeft als ouder het recht om de door ons
geregistreerde gegevens in te zien (voor zover die informatie betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens niet
kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij – op uw verzoek - de informatie verbeteren of aanvullen. Voor
meer informatie over de omgang met de privacy van uw kind(eren), verwijzen wij u naar ons privacyreglement, de
schoolgids en website

Telefoonlijst/Adressenlijst
In het verleden was het niet ongebruikelijk dat bij aanvang van een nieuwe schooljaar, per klas, een klassenlijst
verspreid werd met de adressen van leerlingen. Deze lijst met contactgegevens is erg praktisch om te overleggen
met andere ouders. Bijvoorbeeld wanneer de kinderen (buiten schooltijd) willen afspreken of als er vragen zijn
rondom school, overblijf of bijvoorbeeld huiswerk. Echter, binnen de kaders van de nieuwe wet (de AVG) moet
voor het verspreiden van persoonsgegevens een duidelijk grondslag zijn; een gegronde reden waarmee dit
mogelijk is. Hoewel een adressenlijst erg praktisch en handig is, ontbreekt deze grondslag voor ons als school.
Mocht de adressen van leerlingen en/of ouders willen hebben, dan kunt u deze onderling (zonder tussenkomst
van de school) uitwisselen. Alleen wanneer sprake is van een gegronde reden voor de school, worden er
namenlijsten uitgereikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verspreiden van een namenlijst wanneer een (nieuw)
klassenindeling wordt gecommuniceerd. Deze bevat alleen de namen, geen contactgegevens.

Foto’s / video
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website, social media van de
school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf (bij inschrijving) uw toestemming. Ouders mogen altijd
besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Als u toestemming
heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is
een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van uw
kind, of bij de schooldirecteur.

Voor meer informatie zie het informatiebeveiligings- en privacy beleid van onze stichting Kerobei.

https://www.kerobei.nl/content/Kerobei.nl/docs/02_Onderwijs/ICT/Informatiebeveiligings-_en_privacy_beleid_Kerobei_200709_versie_4_.pdf

