
 

Transparantie over privacy 

 

Als school hebben we informatieplicht en moeten we uitleggen hoe er 

met de gegevens over leerlingen wordt omgegaan. Ouders hebben recht 

op volledige transparantie van ons daarover. Dit document informeert 

ouders over privacy op Kindcentrum Aelse.  

 

Privacy 

Op Kindcentrum Aelse gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in 

het privacyreglement van ons bestuur Kindante, te vinden op onze website. 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 privacybeleid van Kindante 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 leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Esis en indien 

noodzakelijk m.b.t. digitale toetsen in het computerprogramma van CITO. De vorderingen van de 

leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem Esis en indien noodzakelijk m.b.t. digitale 

toetsen in het computerprogramma van CITO. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die 

gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Op schoolniveau worden vanuit de plicht van 

de overheid gegevens gedeeld met Inspectie, leerplichtambtenaar en DUO.   

Omdat kindcentrum Aelse onderdeel uitmaakt van het schoolbestuur Kindante, worden daar ook 

persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie, 

verantwoording naar inspectie en het plaatsingsbeleid 

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 

schooldirecteur. 

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. 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website of in de 

nieuwsbrief, vragen wij altijd 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. Het toestemmingsformulier foto’s en video 

vindt u op onze website. 

 

Professionaliseringstraject 

Voor professionaliseringstrajecten kan het nodig zijn dat leerkrachten/leerlingen gefilmd worden. Dit 

is voor onderwijskundige doeleinden bestemd en voor eigen gebruik van de leerkracht. Na afloop van 

zo’n traject worden deze opnames gewist. 

 

Digitale Leermiddelen en Basispoort 

Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maken de 

uitgevers gebruik van het platform Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op 

maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets of 

oefenen in een online-omgeving van een uitgever, 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. 

Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld en ook 

geen relevante persoonsgegevens. Basispoort geeft op haar eigen website ook informatie 

(https://info.basispoort.nl/Privacy-AVG-GDPR ). Sinds schooljaar 2018-2019 wordt er nog strenger 

beveiligd met het Eck-ID: zie voor informatie: https://www.eck-id.nl/ . 

 

Extra informatie over digitaal leermateriaal 

Als u wilt weten hoe de uitgevers van digitale leermiddelen omgaan met leerlinggegevens, dan kunt 

u dat nalezen in de privacy bijsluiters die horen bij de leermiddelen die de school gebruikt. Meer 

informatie is te vinden op de site van de PO-Raad (https://www.poraad.nl/nieuws-en-

achtergronden/privacy-in-onderwijs-steeds-verder-verstevigd ). 

 

Aanmelden / Inschrijven van uw kind bij Kindcentrum Aelse 

De schoolgids en de website van de school, zijn belangrijke informatiebronnen voor ouders die op 

zoek zijn naar een school voor hun kind(eren). Als het uiteindelijk tot een aanmelding en/of 

inschrijving komt, wil de school graag beschikken over de juiste informatie. De ouders worden 
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gevraagd om informatie te verstrekken. Daarvoor wordt er meestal gebruik gemaakt van een of 

meerdere (digitale) formulieren. Gemakshalve noemen we formulieren ‘aanmeldingsformulier’. Bij 

het vragen naar informatie over het kind en diens ouders, is het belangrijk om transparant te zijn wat 

de school doet met de verstrekte informatie. We vragen ook alleen die gegevens die nodig zijn om  

als school ten behoeve van uw kind onderwijs te verzorgen. 

Als ouders na oriëntatie besluiten om hun kind aan te melden bij Kindcentrum Aelse, ontvangen zij 

een aanmeldingsformulier. Ouders vullen dit formulier in en dragen er zorg voor dat dit formulier bij 

de school terecht komt. Na ontvangst wordt Uw kind ingeschreven, U ontvangt een bevestiging van 

deze inschrijving.  

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 inschrijfformulier, worden opgeslagen in de 

leerlingadministratie Esis van onze school. 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 verwachten dat wij – op uw verzoek - de 

informatie verbeteren of aanvullen.  

 

Meer informatie over ons privacy beleid vindt u in het document: 

“Informatiebeveiliging en privacy beleid (IBP) Kindante” 

op onze website. 


