
 
 
 

Betreft: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 

 
Amsterdam, 24 mei 2018 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
Met deze brief informeren wij u graag over de gevolgen van de invoering 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe 
privacywet die op 25 mei 2018 van kracht wordt. De invoering heeft ook 

gevolgen voor het onderwijs. 

 
Voor de zomer zullen er dan ook 5 documenten op de site van de 

Tobiasschool verschijnen, die een direct verband  hebben met de AVG. 
 

De stukken zijn: 
1. IPB – Informatie beveiligings- en privacybeleid 

2. Privacyreglement gegevens leerlingen 
3. Protocol sociale media 

4. Reglement cameratoezicht 
5. Protocol beveiligingsincidenten en datalekken 

 
De stukken zijn reeds in concept gereed, maar moeten nog afgestemd 

worden met de documenten van onze partner de VOvA, waarmee wij het 
gebouw delen. 

 

U kunt er van uitgaan dat wij op de Tobiasschool  zorgvuldig omgaan met 
de privacy van onze leerlingen. Wij maken alleen gebruik van 

persoonsgegevens (gegevens die over leerlingen gaan) als dat nodig is 
voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie 

die daarvoor nodig is.  
 

Onze leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) 
administratiesysteem Parnassys. De vorderingen van de leerlingen worden 

vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Deze programma’s zijn 
beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van 

de school. 
Wat betreft de bewaartermijn/vernietiging van dossiers en gegevens zijn 

er al wettelijke termijnen van kracht.  
 

Tijdens de lessen maken wij soms gebruik van 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 (o.a. CITO) duidelijke afspraken gemaakt over de 
gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens 

alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van 

die informatie door de leverancier wordt voorkomen.  
 

Ouders/verzorgers 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 

schooldirecteur. 
 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op 
bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij elk 

schooljaar opnieuw vooraf 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 bij de 
schooldirecteur.  

 
In de nieuwe wet wordt ook gesproken over de aanstelling van een 

functionaris gegevensbescherming (FG). Het bestuur van de Tobiasschool 
heeft op 22 mei besloten deze aanstelling aan te houden, omdat t.a.v. de 

positie en (on)mogelijkheden van kleine besturen nog veel onduidelijk is. 
Het bestuur gaat over het wel/niet invullen van deze functie in gesprek 

o.a. met de PO-Raad, de VOvA en andere kleine scholen waarmee 
samengewerkt wordt.   

 
Met vriendelijke groet, 

 

F. Wijnands 
F. Bronkhorst 
 


