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IBP op de Flint

Op Obs de Flint gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is
vastgelegd in het IBP Beleidsdocument (informatiebeveiliging en privacy) van het
bestuur, Openbaar Primair Onderwijs Deventer,
zie www.openbaaronderwijsdeventer.nl onder projecten. De gegevens die over
leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van
persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en
voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het IBP beleidsdocument kunt u precies
lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De
meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school).
Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens
over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een
leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale)
administratiesysteem ParnasSys. De vorderingen van de leerlingen worden eveneens
aldaar vastgelegd. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot
medewerkers van onze school. Ouders hebben de mogelijkheid om via een persoonlijke
toegangscode toegang te verkrijgen tot het ouderportaal waar de vorderingen van hun
eigen kind(eren) te vinden zijn. Omdat de school onderdeel uitmaakt van het bestuur
OPOD, is aldaar beperkt inzage mogelijk voor administratieve en controlerende
doeleinden.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is
een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen
identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken
gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag
de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat
misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de
gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die
zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke
gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u
contact opnemen met de leerkracht van uw kind, of met de directeur van de school.
Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar
vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die

informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om
informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie
nodig heeft. Foto’s en video voor intern gebruik (denk aan cursussen, opleidingen)
worden zorgvuldig bewaard en verwijderd na gebruik.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website
van de school of in de nieuwsbrief, of Klasbord vragen wij uw toestemming. Ouders
mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven
instemming 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 met de directeur van de school.

Basispoort

Een groot aantal basisscholen maakt gebruik van Basispoort. Basispoort beschikt over
veel (standaard) leerlinggegevens, daarom is het wenselijk om ouders specifiek over
Basispoort in te lichten. Basispoort geeft op haar eigen website
informatie (http://info.basispoort.nl/privacy). Er kan ook voor gekozen worden om
onderstaand voorbeeld te gebruiken in één van de teksten van de school over privacy:
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school,
maakt Obs de Flint 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 leerlinggegevens nodig. De school heeft met
Basispoort een overeenkomst 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.

Extra informatie over digitaal leermateriaal
In 2015 hebben scholen gezamenlijk afspraken gemaakt met uitgevers, distributeurs en
leveranciers van leermiddelen. Op basis van een modelbewerkersovereenkomst kunnen
scholen met alle partijen afspraken maken over de verwerking van persoonsgegevens.
Voor de uitwerking hiervan kan worden verwezen naar de bijsluiters die leveranciers ter
beschikking stellen. Als u wilt weten hoe de digitale leermiddelen omgaan
met leerlinggegevens, dan kunt u dat nalezen in de privacybijsluiters die horen bij de
leermiddelen die de school gebruikt. Als u meer wilt weten over het gebruik van digitale
leermiddelen op school, neem dan contact op met de directeur.

