
Privacy op school

Op het kindcentrum De Diamant wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. Elke 
school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begelei-
den. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. 
De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook 
leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers 
en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie 
of ADHD), geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling. 

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een 
beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identi�ceren. Met de 
leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de 
gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als 
de school daar toestemming voor geeft. 
De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem Parnassys 
en leerlingvolgsysteem Parnassys. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgege-
vens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Omdat al onze scholen  onderdeel uit maken van PCBO Smallingerland worden daar ook (een 
beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke admini-
stratie. Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten 
corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). 
Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de leraar/le-
rares van de leerling, of met de schooldirecteur van het kindcentrum De Diamant.

Op onze scholen is een privacyreglement van toepassing. Hierin is beschreven hoe op school wordt 
omgegaan met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  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 
een eerder gegeven instemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s 
kunt u terecht bij de leraar/lerares van de leerling, of bij de directeur van kindcentrum De Diamant.

Basispoort
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maken de 
PCBO-scholen 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 docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlingge-
gevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn 
gemaakt over het gebruik van de leerlinggegevens. 

Alle leerlingen van onze scholen hebben een uniek iD voor veilig inloggen en dagelijks gebruik van 
digitaal leermateriaal, het zogenoemde ECK iD. ECK staat voor Educatieve ContentKeten. Via Basis-
poort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.  
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Extra informatie over digitaal leermateriaal
Als u wilt  weten hoe digitale leermiddelen omgaan met leerlinggegevens, dan kunt u dat nalezen in 
de privacybijsluiters die horen bij de leermiddelen die de school gebruikt. U kunt daarvoor terecht 
bij: https://www.privacyconvenant.nl/de-deelnemers/   

Inschrij�ormulier 
Tijdens het aanmelden krijgt  u het inschrij�ormulier  van onze school.  De meeste vragen op het 
formulier spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij wettelijk verplicht aan u te stellen. Zo vragen 
wij naar uw opleidingsniveau. Dit heeft te maken met de wettelijke ‘gewichtenregeling’: het aantal 
leerkrachten aan onze school is mede afhankelijk van het totaal van het ‘leerlinggewicht’ van onze 
leerlingen.  De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrij�ormulier, worden opgeslagen in het 
leerling-administratiesysteem Parnassys van onze scholen. Uiteraard worden deze gegevens 
vertrouwelijk behandeld.

Op onze administratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent 
onder 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 verwach-
ten 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 die te vinden is in de schoolgids en op de website van PCBO Smallingerland.

Telefoonlijst 
Op veel scholen wordt er, per klas, een klassenlijst gemaakt met de adressen van leerlingen. Deze 
lijst met contactgegevens is erg praktisch om te overleggen met andere ouders, als de kinderen 
(buiten schooltijd) willen afspreken of als er vragen zijn rondom school, overblijf of bijvoorbeeld 
huiswerk. 
Wij vragen hierbij uw toestemming om de naam van uw kind, diens adres en uw telefoonnummer te 
mogen delen met de andere (ouders van de) klasgenootjes van uw kind. Als u er bezwaar tegen 
heeft, wordt de naam van uw kind niet gedeeld (en moet u daar zelf voor zorgen). 

Deze informatie op de klassenlijst mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijk gebruik onder-
ling, en dus niet voor bijvoorbeeld reclame. U krijgt bij inschrijving hierover een mail met een formu-
lier waarin uw toestemming wordt gevraagd. 
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