
 
 
Privacy en leerlinggegevens 
 

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het 
privacyreglement van het bestuur is beschreven hoe de school omgaat met 
persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met 
instemming van de GMR vastgesteld. 
 
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. De meeste 
gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast 
registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over 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. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot 
medewerkers van de stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de 
uitvoering van hun 
werkzaamheden. 
 
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een 
beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een 
leerling te identificeren als die inlogt.Wij hebben met 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. Een lijst van de 
leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de school. 
 
Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, 
denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de 
uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming 
om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen. 

 
Beeldmateriaal  
 

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van 
foto en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het 



gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze 
toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur.  
 
De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s 
en video’s binnen de school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die 
gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële 
doeleinden. 

 
 
Klachtenregeling 
 

Overal waar gewerkt wordt ontstaan wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. 
Dat kan bij ons op school ook gebeuren. Veelal berusten klachten op miscommunicatie 
tussen betrokkenen. En van elke klacht kun je leren. Daarom raden wij u aan om in geval 
van klachten zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de groepsleerkracht en 
haar/hem het probleem voor te leggen. In negen van de tien gevallen kan het probleem 
meteen worden opgelost. In andere gevallen wordt er samen gezocht naar een 
oplossing/aanpak. Als er na verloop van tijd geen verbetering optreedt, dan graag weer 
contact opnemen met de leerkracht. Wij nemen u en uw kind serieus en proberen om met 
elkaar de beste oplossing te vinden. Mocht dit niet lukken of heeft u het idee dat u uw 
klacht niet met de leerkracht kunt bespreken, dan kunt u de zaak bespreken met de 
directeur. Het kan noodzakelijk zijn dat er een gesprek komt tussen u, de directeur en de 
groepsleerkracht om samen verder te zoeken naar een oplossing. 
Heeft u een klacht die niet specifiek groep-gebonden is, dan kunt u direct contact 
opnemen met de directeur.  
 
U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school. Deze luistert 
naar de klacht en doet suggesties om de klacht op te lossen of brengt partijen bij elkaar 
om er over te praten. De vertrouwenspersoon op onze school is:  (naam)  hij/zij is te 
bereiken via (email). 
 
Elke ouder of elke leerling kan een beroep doen op de vertrouwenspersoon van de school. 
Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw 
toestemming of die van uw kind. In overleg met de vertrouwenspersoon wordt bekeken 
wat er gedaan kan worden of wie kan worden ingeschakeld om tot de best mogelijke 
oplossing te komen.  
 
Daarnaast heeft SKO voor medewerkers, ouders en leerlingen binnen de school ook de 
mogelijkheid zich te wenden tot onze externe vertrouwenspersoon, dit op grond van de 
klachtenregeling. Onze externe vertrouwenspersoon is: mevrouw Helmar Niemeijer van 
Buro Zuiver. Mevrouw Helmar Niemeijer is niet in dienst van SKO en daarmee is de 
vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid voor de (potentiële) klager geborgd. Mevrouw 
Helmar Niemeijer kan worden benaderd voor klachten die, naar het oordeel van de 
(mogelijke) klager, niet of onvoldoende op de school behandeld worden of kunnen 
worden. Daarnaast kan het gaan om zaken die men niet op een andere manier kan of wil 
oplossen. Het gaat daarbij om klachten die de persoonlijke levenssfeer aantasten, 
bijvoorbeeld klachten over ongewenst gedrag, pesten of agressie. 



Mevrouw Helmar Niemeijer kan iemand die een klacht heeft begeleiden, d.w.z. dat zij 
samen met de klager kan onderzoeken wat de beste wijze is voor de klager om met zijn of 
haar klacht om te gaan: de uitkomst zou kunnen zijn op verzoek van de klager bij de 
klacht te bemiddelen bij het oplossen van de klacht, het bijstaan van de klager bij een 
gesprek met betrokkenen bij SKO dan wel het helpen bij de besluitvorming tot het al dan 
niet indienen van een klacht of eventueel helpen bij het op schrift stellen van een klacht. 
Mevrouw Helmar Niemeijer kan worden benaderd via het e-mailadres:  
helmar@buro-zuiver.nl 
 
Mocht al het bovenstaande naar uw idee geen bevredigend resultaat opleveren, dan kunt 
u uw klacht, bij voorkeur schriftelijk, melden bij SKO, Postbus 608, 8200 AP Lelystad (e-
mailadres: secretariaat@skofv.nl).  
Anonieme (klachten) brieven worden niet in behandeling worden.  
 
De klachtenregeling en de gedragscode van ons bestuur zijn te verkrijgen bij de directie, 
de schoolcontactpersoon en op de website van SKO: ontwerpersvanonderwijs.nl 

 
Meldcode Kindermishandeling/Veiligheid 

Scholen zijn verplicht om bij vermoedens van acute of structurele onveiligheid de 
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. De meldcode is een 
hulpmiddel om kindermishandeling, maar ook om huiselijk geweld tegen te gaan. Vanuit 
de Wet Meldcode wordt geadviseerd een aandachtsfunctionaris aan te stellen. De taken 
van de aandachtsfunctionaris zijn op onze school ondergebracht bij onze intern 
begeleider. Medewerkers kunnen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk 
geweld bij deze persoon terecht. 

 


