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1. Privacy van de gegevens van onze leerlingen
Op Stap voor Stap gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is
vastgelegd in het “Privacyreglement StisamO” van ons bestuur. Dit reglement is met
instemming van de (G)MR vastgesteld.
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 privacyreglement 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 persoonsgegevens en de vorderingen van de leerlingen worden opgeslagen in ons
(digitale) administratie- en leerlingvolgsysteem (Parnassys). Dit programma’s is beveiligd en
toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.
Omdat Stap voor Stap onderdeel uitmaakt van StisamO, worden daar ook (een beperkt
aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke
administratie.

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 leraar/lerares van uw kind, of met de schooldirecteur.

2.

Uitwisseling gegevens

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. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft. Ook in die situaties
streven wij ernaar om ouders hierover zo volledig mogelijk te informeren.

3.

Gebruik van foto’s en video’s

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van
de school of onze Facebookpagina, 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.
Wij vragen u ook om op dezelfde manier met, op school, gemaakte foto’s en video’s om te
gaan.
Aan het begin van elk schooljaar vragen wij alle ouders om toestemming voor het plaatsen
van foto’s/video’s op de website, Facebookpagina, Klasbordapp, Nieuwsbrief, Kalender,
Schoolgids en persbericht. Ook vragen wij dan toestemming voor het verstrekken van
bellijsten en/of adresgegevens.
U kun ten alle tijden uw keuze wijzigen via de “Kindkaart” op onze website.
Verdere verwijzen wij u naar het “Reglement Internet en Sociale Media op Stap voor Stap”

4.

Extra informatie over digitaal leermateriaal

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een
beperkte set met persoonsgegevens nodig (meestal alleen de voornaam met de 1e letter van
de achternaam) om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij
hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van
ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar
toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt
voorkomen.
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt
Stap voor Stap gebruik van 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 leerlinggegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst
gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerlinggegevens.
Basispoort maakt voor het schooljaar 2016/2017 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 toets
resultaten opgeslagen en/of uitgewisseld. (http://info.basispoort.nl/privacy).

5.

Inschrijfformulier

De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in de leerling
administratie 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.

6.

Telefoonlijst

Op onze school wordt er, per klas, een klassenlijst gemaakt met de adressen van leerlingen.
Deze lijst met contactgegevens is erg praktisch om te overleggen met andere ouders, als de
kinderen (buiten schooltijd) willen afspreken of als er vragen zijn rondom school, overblijf of
bijvoorbeeld huiswerk. Wij vragen hierbij 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 er bezwaar tegen heeft, wordt de naam van uw kind niet gedeeld (en
moet u daar zelf voor zorgen). Deze informatie op de klassenlijst mag uitsluitend gebruikt
worden voor persoonlijk gebruik onderling, en dus niet voor bijvoorbeeld reclame.
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