
Verwerking leerling gegevens 
Op onze school gaan wij zorgvuldig om met gegevens van leerlingen. We hebben leerling 

gegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. 

Ook slaan wij leerling gegevens op voor een goede administratieve organisatie van de school.  

De meeste leerling gegevens komen van u als ouder/verzorger bij de inschrijving van uw 

zoon/dochter op onze school. Het betreft dan vooral NAW gegevens en gegevens over u als 

ouder/verzorger. In verband met de identiteit van onze stichting/school vragen we u ook of 

we de geloofsovertuiging mogen registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het 

onderwijs rekening mee kunnen houden. Tot het geven van deze laatste informatie aan de 

school bent u niet verplicht. 

 

Naast de gegevens die we van u krijgen, leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend 

personeel (bijv. de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals 

bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms registreren wij bijzondere persoonsgegevens, zoals 

medische informatie (dyslexie of ADHD). Dit gebeurt als dat nodig is voor de juiste begeleiding 

van uw zoon/dochter.  

 

Algemene leerling gegevens slaan wij op in ons (digitale) administratiesysteem. De 

vorderingen van de leerlingen leggen wij vast in ons leerlingvolgsysteem. Beide systemen zijn 

beveiligd en toegang tot de gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.   

 

Omdat onze school deel uitmaakt van stichting Catent delen wij (een beperkt aantal) leerling 

gegevens met het College van Bestuur. Het delen van gegevens richt zich op benodigde 

gemeenschappelijke administratie, de leerling-ondersteuningsstructuur op Catent niveau, 

en/of plaatsingsbeleid. 

 

De wijze waarop we met leerling gegevens omgaan is uitvoerig beschreven in het 

“(privacy)reglement verwerking leerling gegevens Stichting Catent”. Hierin staat ook wat de 

rechten en plichten zijn van u als ouder/verzorger ten aanzien van de op school geregistreerde 

en gebruikte gegevens. Het reglement is met instemming van de GMR door het College van 

Bestuur van Stichting Catent vastgesteld.  

 

Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we 

naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op de website van 

Catent (https://www.catent.nl/privacyverklaring/). Voor vragen of opmerkingen over privacy 

kunt u een bericht sturen naar privacy@catent.nl.  

 

Aanmeldformulier 

Op basis van wat u over onze school leest, hoort etc. volgt meestal een verdere mondelinge 

kennismaking op de school. Als de kennismaking uiteindelijk leidt tot een aanmelding, gevolgd 

door een inschrijving, wil de school graag beschikken over de juiste informatie. Wij vragen u 

om deze informatie te verstrekken. Daarvoor gebruiken wij aanmeldformulieren. De gegevens 

die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in het administratiesysteem 

van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld en door ons 

beveiligd. De toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel dat de gegevens 

strikt noodzakelijk nodig heeft.  

 

 

https://www.catent.nl/privacyverklaring/
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Gebruik van digitaal leermateriaal 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Veelal op het 

niveau van Stichting Catent worden strikte afspraken gemaakt met uitgevers, distributeurs en 

leveranciers van leermiddelen over het gebruik van bepaalde leerling gegevens. Op basis van 

een modelbewerkersovereenkomst behorend bij de sector primair onderwijs leggen we deze 

afspraken schriftelijk vast, Een voorbeeld van een dergelijke modelovereenkomst is te vinden 

op www.catent.nl (zie verwijzing eerder genoemd).  

Onder andere geven we leerlingen eenvoudig toegang tot digitaal leermateriaal via 

‘Basispoort’. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde 

leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de 

docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerling gegevens 

nodig. Het gaat dan om gegevens als een identificatienummer van Basispoort, voornaam, 

achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, 

geslacht en het identificatienummer van de school. Er worden bij instanties als ‘Basispoort’ 

geen leer- of toets resultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.  

Leerling informatie delen met andere organisaties, niet zijnde organisaties gericht op digitale 

leermaterialen, wordt alleen gedaan als u daar toestemming voor geeft, tenzij de uitwisseling 

verplicht is volgens de wet. 

 

Gebruik foto’s en beeldmateriaal 

Onze schoolgids, website, nieuwsbrieven etc. zijn belangrijke informatiebronnen voor ouders 

die op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren). Met foto’s laten we zien waar we als 

school mee bezig zijn. Voor het gebruik van foto’s en filmpjes waar leerlingen opstaan, vragen 

wij jaarlijks uw toestemming. U als ouder/verzorger mag 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 het beeldmateriaal omgaan en wegen wij per 

keer af of het verstandig is een foto/filmpje te plaatsen. Gericht op het vragen van 

toestemming ontvangt u jaarlijks een formulier. 

 

Telefoonlijst 

Op onze school wordt er, per groep/klas, een klassenlijst gemaakt met de adressen van 

leerlingen. Deze lijst met contactgegevens is erg praktisch voor ouders. Zij kunnen overleggen 

met andere ouders, als de kinderen (buiten schooltijd) willen afspreken of als er vragen zijn 

rondom school, overblijf of bijvoorbeeld huiswerk. Wij vragen uw toestemming om de naam 

van uw kind, diens adres en uw telefoonnummer te mogen delen met de andere (ouders van 

de) klasgenootjes van uw kind. Als u hier bezwaar tegen heeft, wordt de naam van uw kind 

niet gedeeld. De informatie op de klassenlijst mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijk 

gebruik onderling, en dus niet voor bijvoorbeeld reclame. Gericht op het vragen van 

toestemming ontvangt u een formulier.  

 

Slot 

U als ouder/verzorger heeft te allen tijde het recht om de door ons geregistreerde gegevens 

van en over uw zoon/dochter in te zien. Als gegevens niet kloppen, dan mag u van ons 

verwachten dat wij – op uw verzoek - de informatie verbeteren of aanvullen. Als 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 directeur. En we verwijzen nogmaals naar het “(privacy)reglement verwerking leerling 

gegevens Stichting Catent” op www.catent.nl. 
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