
Privacybeleid op school 

 

Op onze school 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, 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 ook 

gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een 

beperkt aantal leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken 

gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerling 

informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor 

geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. 

  

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de 

school, wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet 

te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van 

foto’s en video’s kunt u terecht bij de directie van de school. 

  

Tijdens schoolactiviteiten komt het voor dat ouders foto’s maken. Wij vragen alle ouders zoveel 

mogelijk alleen hun eigen kinderen te fotograferen en geen foto’s van andere kinderen 

dan hun eigen kinderen op het internet te plaatsen. 

  

Binnen de SKOSS hebben wij een Security Officer benoemd als eerste aanspreekpunt voor 

privacy vragen. U kunt de Security Officer bereiken via privacy@skoss.nl. Ook hebben wij een 

externe Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld. Dit is mevrouw M. van der Horst 

van de CED-Groep. U kunt haar bereiken via m.vanderhorst@cedgroep.nl. 
 

In het Privacyreglement van de SKOSS is beschreven hoe de school omgaat met haar leerling 

gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. 
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