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privacy-afspraken voor medewerkers 
 

In dit document zijn praktische afspraken vastgelegd die verband houden met de bescherming van de 

persoonsgegevens van leerlingen van het Merletcollege. Alle medewerkers van het Merletcollege zijn 

op de hoogte van de onderstaande afspraken en houden zich aan deze afspraken. 
 

 

Algemeen 
 

1. Op alle scholen van het Merletcollege wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de 
leerlingen, zowel in woord, als digitaal, als op papier. 

 
2. Op alle scholen van het Merletcollege is het privacybeleid van toepassing. Het privacybeleid is 

binnenkort terug te vinden op de website van het Merletcollege. 
 

3. De ouders zijn van de onderstaande privacy-afspraken via de schoolwebsite op de hoogte 

gesteld. 

4. Raadpleeg de AVG-contactpersoon (Marco Mikkers) in geval van twijfel. Als gegevens eenmaal 

openbaar zijn gemaakt, is het moeilijk terug te draaien. 

 

Leerlinggegevens 
 

5. De school (en elke individuele medewerker) legt alleen die leerlinggegevens vast die nodig zijn 
om de leerling goed onderwijs te kunnen geven en de leerling te kunnen begeleiden. 

 
6. Leerlinggegevens worden opgeslagen in het digitale administratie- en leerlingvolgsysteem 

Magister. 
 

7. Bij de inschrijving wordt het leerlingdossier gevuld met gegevens van het aanmeldingsformulier 
en vanuit het onderwijskundig rapport afkomstig van de basisschool. 

 
8. Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (zoals dyslexie of ADHD), worden 

geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling of om gevaarlijke 

situaties te voorkomen (bijv. medicijngebruik en allergie). 
 

9. Tijdens de schoolloopbaan wordt het leerlingdossier aangevuld met gegevens over de 

prestaties van de leerling, gespreksverslagen, observaties en afwezigheid. Alleen die informatie 

wordt vastgelegd die essentieel is voor een goede begeleiding van de leerling.  
10. Leerlinggegevens worden correct en objectief opgeslagen. Met andere woorden: beschrijf de 

feiten. Ga er vanuit dat de ouder van het kind over je schouder meeleest. 
 

11. Toegang tot de leerlinggegevens is beperkt tot de medewerkers die tot die gegevens 

geautoriseerd zijn. Alle personen die inzage hebben in leerlinggegevens, zijn gehouden aan 

geheimhouding. 
 

12. Ouders hebben recht op inzage in het leerlingdossier. De procedure is in een aparte regeling 

beschreven. School corrigeert of verwijdert geen gegevens op aanvraag van de ouders als deze 

het professionele, noodzakelijke oordeel van de leerkracht weerspiegelen. Ouders hebben dan 

wel het recht een zienswijze toe te laten voegen.  
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Externe partijen 
 

13. Indien externe partijen persoonsgegevens van onze leerlingen verwerken, dient vooraf een 

verwerkersovereenkomst te worden afgesloten. Dit is ook van toepassing op het gebruik van 

digitale leermiddelen waarbij persoonlijke inlogaccounts worden aangemaakt en/of 

leervorderingen worden bijgehouden. 
 

 

 

14. Medewerkers wisselen zelf géén gegevens uit met externe partijen. Dit verloopt altijd via de 

leerlingadministratie/zorgteam van de school. Bij de uitwisseling van gegevens worden alleen 

die gegevens doorgegeven die relevant zijn voor het doel waarvoor ze gebruikt worden 

(dataminimalisatie). 
 

15. Door de functionaris gegevensbescherming wordt het overzicht bijgehouden van externe 
partijen waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten. 

 
16. Indien een leerling een overstap maakt naar een andere school, worden alleen gegevens 

uitgewisseld na schriftelijke toestemming van de ouders. 

17. We gebruiken e-mail verstandig: 

- zet geen persoonsgegevens in de mail 

- versleutel de mail als deze wel persoonsgegevens bevat. Hiervoor kan je OMO-Transfer 

gebruiken (zie OMONET voor de handleiding) 

- mail niets naar externe partijen/bedrijven zonder overleg/toestemming 

 

Beeldmateriaal 
 

18. Jaarlijks wordt aan de ouders van onze leerlingen toestemming gevraagd voor het maken van 

beeldmateriaal (foto’s en video’s) van hun zoon of dochter. Zonder deze toestemming is het 

niet toegestaan om beeldmateriaal van leerlingen te maken en/of te gebruiken voor bijv. de 

website of publicaties. Wij vragen onze leerlingen om op de hoogte te zijn van waar ouders 

toestemming voor hebben gegeven aan het begin van het schooljaar. Ouders hebben altijd het 

recht de verleende toestemming in te trekken. Beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor 

de afgesproken publicatie. 
 

19. Op school kan beeldmateriaal (foto’s en video’s) worden gemaakt voor onderwijskundige 

doeleinden. Het gaat hierbij om beeldmateriaal t.b.v. de opleiding / begeleiding van docenten 

en materiaal dat onderdeel uitmaakt van het lesprogramma. Het beeldmateriaal mag 

uitsluitend gebruikt worden voor schooldoeleinden, wordt opgeslagen op een veilige locatie op 

school en de makers gaan vertrouwelijk met het beeldmateriaal om. Het materiaal wordt 

verwijderd zodra het beoogde doel is bereikt. 
 

20. Jaarlijks maakt de schoolfotograaf van alle leerlingen een pasfoto ten behoeve van de 

schoolpas en het schooladministratiesysteem. De pasfoto’s worden niet voor andere 

doeleinden gebruikt. De schoolfotograaf maakt jaarlijks een klassenfoto die samen met de 

gemaakte pasfoto aan de ouders thuis vrijblijvend wordt aangeboden. De ouders worden door 

school vooraf over dienst geïnformeerd en krijgen de mogelijkheid bezwaar te maken. 
 

21. Voor het maken van een film ten behoeve van de begeleiding van een leerling wordt vooraf 

actief toestemming gevraagd aan de ouders. De film mag uitsluitend gebruikt worden voor de 

begeleiding en wordt niet aan anderen dan afgesproken met de ouders vertoond. 
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22. De scholen gebruiken diverse social media accounts die worden beheerd door de medewerkers 

van het Merletcollege. Deze medewerkers zijn op de hoogte van de privacywetgeving en gaan 

terughoudend en zorgvuldig om met het plaatsen van privacygevoelige informatie op social 

media. Wanneer de ouders bezwaar maken tegen een geplaatst bericht, zal dit bericht direct 

worden verwijderd. 

 
 

 
23. Het is voor medewerkers niet toegestaan beeldmateriaal van leerlingen te maken om te 

verspreiden via social media,  
a. als ouders hier geen toestemming voor hebben gegeven (leerlingen onder 16) én  
b. als leerlingen hier geen toestemming voor geven (geldt voor alle leerlingen) 

  
24. Tijdens schoolactiviteiten kan ook beeldmateriaal worden vastgelegd voor een beveiligde 

internetomgeving zoals een schoolportal, waarbij foto’s alleen te zien zijn met de juiste 

inloggegevens. Als ouders bezwaar maken tegen een geplaatste foto, zal deze foto direct 

worden verwijderd. 

 

Technische en organisatorische richtlijnen 
 

25. Leerlinggegevens (digitaal en/of op papier) worden zorgvuldig opgeslagen en actief door 

medewerkers beveiligd. Actieve beveiliging houdt onder andere in dat papieren gegevens 

afgesloten worden bewaard, computers bij het verlaten van de werkplek worden vergrendeld, 

sterke wachtwoorden worden gebruikt, er zorgvuldig met wachtwoorden wordt omgegaan, et 

cetera. 

 

26. De opslag van leerlinggegevens op mobiele datadragers zonder beveiliging (bijv. usb-sticks) is 

niet toegestaan. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beveiligde servers en beveiligde 

dataopslag op het internet. Er worden geen gegevens opgeslagen in Dropbox. 

 

27. Bij verlies, onrechtmatige verwerking en onrechtmatig vrijkomen van leerlinggegevens wordt 

dit onmiddellijk gemeld bij de direct leidinggevende. Te denken valt aan diefstal van een laptop 

of tablet, verlies van een usb-stick of een inbraak (fysiek of door een hacker). 

 

28. Alle leerlinggegevens worden na twee jaar, nadat de leerling de school verlaten heeft, 

vernietigd. Inschrijvings- en absentiegegevens worden na vijf jaar vernietigd. De NAW-gegevens 

mogen langer bewaard blijven. Vernietiging gebeurt professioneel. 

 

29. Bij het versturen van leerlinggegevens naar een externe partij wordt het bestand met een 

wachtwoord beveiligd. Gebruik OMO-transfer! 


