Inschrijfformulier toestemming (toelichting)

Beste ouders/verzorgers,
Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe privacywetgeving van kracht *. Dit heeft gevolgen voor de manier
waarop scholen om moeten gaan met leerling gegevens en beeldmateriaal. Vanaf die datum
hebben scholen toestemming van de ouders nodig om adresgegevens van leerlingen op de
klassenlijst te vermelden en beeldmateriaal te publiceren. De regelgeving schrijft precies voor op
welke wijze wij dit behoren te doen. Dat betekent dat we ons huidige privacy beleid flink aan
moeten scherpen.
Op onze school werken we met MaxClass, als communicatiemiddel. U hebt zelf de regie over welke
gegevens u daar in wilt plaatsen. Het is handig voor andere ouders om uw adresgegevens en
telefoonnummer te zien. Maar of u dit wilt, bepaalt u zelf. Hiervoor is dus geen toestemming nodig.
Regelmatig delen wij foto’s en Fimpjes van activiteiten op school. Denk aan schoolreisje,
workshops, feesten, kinderraad, etc. op sociale media en onze website. Het kan natuurlijk zo zijn
dat u niet wilt dat beeldmateriaal waar uw kind op te zien is, gepubliceerd wordt. Langs deze weg
vragen wij u daarom toestemming om het beeldmateriaal te gebruiken. Het spreekt voor zich dat
wij bij toestemming zorgvuldig omgaan met het beeldmateriaal. Wij zullen geen foto’s en video’s
plaatsen die schadelijk (kunnen) zijn voor de kinderen of anderen die op de beelden te zien zijn.
Indien u toestemming geeft, geldt deze toestemming alleen voor de beelden die door ons of in onze
opdracht worden gemaakt. Het kan echter voorkomen dat andere ouders foto’s en video’s maken
tijdens schoolreisjes of andere activiteiten. Wij hebben als school geen invloed op deze foto’s. In
onze schoolgids en privacy statement wordt aan alle betrokkenen op school gevraagd om
terughoudend om te gaan met beeldmateriaal van andere kinderen dan hun eigen.
U kunt uiteraard altijd terugkomen op een door u gegeven toestemming. Ook kunt u op een later
moment alsnog toestemming geven.
U kunt bij de school van uw kind vragen naar de link voor het digitale Inschrijfformulier _
Toestemming
Wij danken u alvast bij voorbaat voor het invullen van het formulier.
Zie ook: Transparantie en rechten betrokkenen hieronder

