
 

 

 

Privacyreglement   1 Talent Westerveld 

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen van OBS De Bosrank, 

 

Informatie- en toestemmingsformulier  

Stichting Talent Westerveld neemt privacy serieus. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met 

de informatie (persoonsgegevens) die wij van uw kind(eren) ontvangen.  

Heeft de school privacyregels vastgesteld? 

Ja, de school heeft privacyregels vastgesteld. Deze regels zijn opgeschreven in een privacyreglement 

en voldoen aan nationale en internationale privacywetgeving. U kunt dit reglement bekijken op de 

website van Talent (www.talentwesterveld.nl/stichting-talent/beleid). Hierin staat welke gegevens 

we verzamelen, waarom we dit doen, wie toegang heeft tot deze gegevens en hoe we de informatie 

beschermen.  

Waarom heeft de school deze informatie nodig? 

De school heeft persoonsgegevens nodig om leerlingen in te kunnen schrijven op school. Informatie 

over kinderen wordt dus alleen gebruikt voor school specifieke doelen. Denk bijvoorbeeld aan het 

aanmaken van een schoolaccount, het dagelijks lesgeven en het bijhouden van de leerprestaties op 

school. Sommige gegevens gebruiken wij alleen met uw toestemming. Om welke gegevens dit gaat 

en waarvoor wij precies toestemming nodig hebben, kun je lezen op het toestemmingsformulier.  

Geeft de school mijn persoonsgegevens aan anderen?  

Ja, maar slechts in beperkte gevallen. De school is bijvoorbeeld verplicht om soms gegevens te delen 

met de overheid en ook geven wij gegevens over jou aan zorgverleners als dit nodig is. Ook als 

andere bedrijven werk doen voor de school ontvangen zij gegevens van jou als dat nodig is zoals de 

leverancier van digitale leermiddelen en het bedrijf die de administratie voor de school doet. Met 

deze bedrijven maakt de school wel altijd duidelijk afspraken zodat jouw gegevens ook daar goed 

beschermd zijn. Ook maakt de school gebruik van clouddiensten OneDrive waarbij gegevens worden 

opgeslagen op servers in het buitenland (buiten de EER). De school zorgt ervoor dat deze uitwisseling 

alleen plaatsvindt met landen waar sprake is van een adequaat (vergelijkbaar) niveau van gege-

vensbescherming als in Nederland of zorgt voor passende waarborgen. 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?  

De school bewaart jouw persoonsgegevens op servers en op papier niet langer dan nodig is. De 

school kijkt altijd eerst waarom de gegevens zijn verzameld en besluit dan hoe lang ze worden 

bewaard. De meeste informatie wordt uiterlijk 2 jaar nadat je van school bent gegaan. Soms is het 

nodig om gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat de wet dit verplicht.  

Welke rechten heb ik? 

Je kan een kopie opvragen van de persoonsgegevens die door de school worden gebruikt. Ook kan 

je de school vragen gegevens aan te passen of te wissen als je vindt dat de informatie niet klopt of 

onvolledig is. De school is verplicht om persoonsgegevens te wissen of niet meer te gebruiken als de 

gegevens niet meer nodig zijn, jij je toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen het gebruik daar-

van.  

Daarnaast heb je het recht om de gegevens die je ooit zelf aan de school hebt gegeven, mee te 

nemen. De school geeft als je daarom vraagt de gegevens altijd in een makkelijk mee te nemen 

vorm aan jou mee of stuurt deze op jouw verzoek naar een derde partij. 
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Vind je dat de school niet zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens? Neem dan eerst contact 

op met de school om dat te bespreken. Helpt dit niet en heb je een klacht? Dan kan je de Autoriteit 

Persoonsgegevens via een contactformulier op hun website (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) 

een tip geven. Zij kunnen dan besluiten om een onderzoek te starten. 

Meer informatie 

Wil je meer informatie over welke gegevens wij precies van jou verwerken, met welk doel wij dit 

doen, van wie wij deze gegevens ontvangen, met wie deze gegevens worden gedeeld en hoe wij 

jouw privacy waarborgen? Bekijk dan ook de uitgebreide privacyverklaring op de website (www.ta-

lentwesterveld.nl/stichting-talent/beleid). 

Vragen? Neem contact op met de FG 

Als je vragen hebt of meer wilt weten over privacy op school kan je contact opnemen met de Func-

tionaris Gegevensbescherming (FG). De Functionaris Gegevensbescherming van de stichting is te 

bereiken via fg@talentwesterveld.nl. 

 

De algemene contactgegevens van Stichting Talent zijn:  

Stichting Talent Westerveld 

Drift 1a 

7991 AA Dwingeloo 

0521-594944 

info@talentwesterveld.nl  

 

Toestemmingsformulier gegevensverwerking 

Voor sommige verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind(eren) hebben wij uw schriftelijke 

toestemming nodig. U kunt deze toestemming aan ons verstrekken door deze verklaring te onderte-

kenen en bij het inschrijfformulier te voegen.  

 

Stichting Talent heeft voor de hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind 

passende beveiligingsmaatregelen genomen om ongewenste en onrechtmatige verwerkingen te 

voorkomen. Voor enkele verwerkingen geldt dat niet alle risico’s weg kunnen worden genomen. Denk 

bijvoorbeeld aan het risico op kopiëren en delen van foto’s van uw kind(eren) door derden. Heeft u 

vragen over de concrete veiligheidsmaatregelen die wij nemen of andere vragen over de verwerkin-

gen waar wij uw toestemming voor vragen? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Ge-

gevensbescherming via fg@talentwesterveld.nl. 

 

De toestemming wordt gevraagd voor de inschrijvingsduur van uw kind(eren). U kunt een eenmaal 

gegeven toestemming op ieder gewenst moment wijzigen en/of intrekken. Vanaf het moment dat u 

uw toestemming intrekt zal OBS De Bosrank stoppen met de hiervoor genoemde verwerkingen.  

 

 

 

 

 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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Voor het bekend maken van informatie over de organisatie en activiteiten van school: 

1) foto’s in de schoolgids/kalender; 

2)  foto’s op de website van OBS De Bosrank en in voorkomende gevallen in de regionale krant 

of nieuwswebsite; 

3)  naam, voornamen, groepsnummer, leerjaar op de website en in voorkomende gevallen in de 

regionale krant of nieuwswebsite; 

4)  foto’s op sociale media (facebook- en twitterkanaal van de school).  

 

Ja, ik geef OBS De Bosrank toestemming om de volgende persoonsgegevens van (naam van uw 

kind)…………………………………………… te verwerken zolang mijn kind is ingeschreven: 

Naam ouder/verzorger: …………………………………………………… 

 

Gebruik klasbord 

Met klasbord kunnen we de ouders/begeleiders op een leuke en directe manier op de hoogte hou-

den van de activiteiten in de groep. Klasbord is gebruiksvriendelijk en de privacy is gewaarborgd. 

Alleen de leerkracht is beheerder van het online bord en kan hierop berichten, nieuwtjes en foto’s 

van de kinderen plaatsen. Klasbord werkt als volgt:   

-De leerkracht maakt een klasbord aan (beheerder).  

-Alle ouders krijgen een inlogcode. Na het inloggen krijg de leerkracht daarvan een berichtje.  

-De leerkracht kan de ouders toelaten. Het is alleen toegankelijk voor ouders van deze groep kin-

deren.  

-Alleen de leerkracht plaatst foto's en/of berichten.  

-Aan het einde van het schooljaar kunnen ouders zelf een boekje bestellen met alle foto's van 

"Klasbord". Na de zomervakantie worden alle foto's verwijderd. 

 

Ja, ik geef OBS De Bosrank toestemming om foto’s van (Naam van uw kind) 

………………………………………… te verwerken op Klasbord zolang mijn kind is ingeschreven. 

Naam ouder/verzorger:………………………………………………. 

 

Voor het gebruik van digitale leermiddelen en digitale diensten:  

1) naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht;  

2) persoonsgebonden leerlingennummer; 

3) gegevens over leerjaar, groepsnaam of nummer. 

 

Ja, ik geef OBS De Bosrank hiervoor toestemming zolang mijn kind is ingeschreven. 

Naam ouder/verzorger: ……………..                                              

 

Voor het delen van informatie met de ouderraad;  

Groepslijsten met namen van leerlingen. 

 

Ja, ik geef OBS De Bosrank hiervoor toestemming zolang mijn kind is ingeschreven. 

Naam ouder/verzorger:        


