
Privacyverklaring kinderen en ouders/verzorgers

Privacyverklaring leerlingen en ouders/verzorgers, is een onderdeel van het IBP Beleid

Als uw kind bij De Kring onderwijs volgt worden er gegevens over u en uw kind gebruikt om

het onderwijs mogelijk te maken. Hieronder staat beschreven wat er verzameld wordt en

wat hiermee gedaan wordt.

Wie verzamelt de gegevens?

De gegevens worden verzameld door De Kring. Het bezoekadres en de contactgegevens

staan onderaan deze verklaring vermeld.

Waarom worden gegevens over u verzameld en wat wordt ermee gedaan?

Bij inschrijving en tijdens de schooltijd, wordt er een aantal gegevens verzameld, van naam

en adres tot telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig om het onderwijs binnen De Kring

mogelijk te maken. Zo worden uw gegevens bijvoorbeeld gebruikt om u te informeren en

worden gegevens gedeeld met DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) voor de bekostiging van

de school. Alle gegevens die we verzamelen zijn ter ondersteuning van het onderwijs en de

organisatie van het onderwijs.

Hoe zit het wettelijk?

Voor het gebruik van de gegevens heeft De Kring een geldige reden nodig, ook wel een

grondslag genoemd. Voor alle diensten die nodig zijn om het onderwijs te geven wordt

gebruik gemaakt van de grondslag noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke

verplichting, dat wil zeggen dat De Kring uw gegevens verwerkt om de werkzaamheden met

betrekking tot het volgen van onderwijs bij De Kring uit te voeren.

Voor het gebruik van de gegevens die nodig zijn voor de organisatie van het onderwijs

binnen De Kring wordt gebruik gemaakt van de grondslag noodzakelijk voor de behartiging

van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Naast alles wat

nodig is, zijn er ook dingen die leuk of handig zijn. Dit is bijvoorbeeld de website van De

Kring, waarop ook gegevens over uw kind(eren) gebruikt kunnen worden. Hierbij wordt eerst

Privacyverklaring leerlingen en ouders/verzorgers, is een onderdeel van het IBP Beleid, versie november 2022



om uw toestemming gevraagd en wordt u verteld wat uw rechten zijn (waaronder het recht

de toestemming op elk moment in te trekken).

Op uw verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook medische

gegevens van uw kind(eren). Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in

noodgevallen goed te kunnen handelen. Uw kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind

epilepsie heeft, zodat wij Privacyverklaring leerlingen en ouders/verzorgers, is een

onderdeel van het IBP Beleid adequaat kunnen optreden in noodsituaties. De Kring zal nooit

dwingen dergelijke gegevens te overleggen.

U kunt er dus vanuit gaan dat alle gegevens die De Kring over u en uw kind(eren) verwerkt

en waarbij niet om uw toestemming gevraagd wordt, echt nodig zijn om het onderwijs te

organiseren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Aan wie worden de persoonsgegevens doorgestuurd?

Als uw kind onderwijs volgt bij De Kring worden de gegevens aan de volgende meest

voorkomende organisaties doorgestuurd:

● Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);

● Leerlingvolgsysteem (ESIS);

● bedrijven of organisaties die in opdracht van De Kring goederen leveren of diensten

verlenen, zoals bijvoorbeeld Social Schools, een uitgeverij of een

onderzoeksinstelling.

● GGD/schoolarts, samenwerkingsverbanden (zorg en buitenschoolse activiteiten) en

logopedist.

De Kring deelt de persoonsgegevens van uw kind(eren) niet met derde partijen voor andere

doeleinden dan die nodig zijn om het onderwijs binnen De Kring mogelijk te maken.

Hoe en hoelang worden de gegevens gebruikt en opgeslagen?

Tijdens de gehele schooltijd bij De Kring worden de gegevens die nodig zijn om het

onderwijs mogelijk te maken gebruikt. De Kring slaat deze gegevens veilig op, met behulp

van systemen die gezien de huidige stand van de techniek veilig zijn. Met leveranciers van

goederen of diensten worden duidelijke afspraken gemaakt over het veilig opslaan van de

gegevens, welke vastgelegd worden in een contract. Na de schooltijd wordt een groot aantal

gegevens verwijderd. Er zijn echter ook gegevens die langer bewaard worden, dit betreft de

gegevens uit het leerlingvolgsysteem. De Kring is wettelijk verplicht om deze gegevens een

aantal jaren te bewaren. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk

geregeld en vastgesteld zijn. De bewaartermijn van gemaakte toetsen is bijvoorbeeld 2 jaar

na het verlaten van de school. Financiële gegevens uit de leerlingadministratie worden over

het algemeen 5 jaar bewaard.

Privacyverklaring leerlingen en ouders/verzorgers, is een onderdeel van het IBP Beleid, versie november 2022



Welke rechten heeft u als ouder?

Als u als ouder de gegevens wilt inzien kunt u een verzoek indienen om inzage te krijgen in

de gegevens die wij verwerken. Daarnaast heeft u ook het recht een verzoek in te dienen om

gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van De Kring.

Met inachtneming van de wettelijke verplichting waaraan De Kring moet voldoen. U heeft

altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens

voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens van uw

kind(eren) delen en/of uitwisselen worden aangepast.

Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van uw kind(eren)

verwerken, over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen. De

Kring zal geen besluiten nemen over uw kind(eren), die alleen gebaseerd zijn op

geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden altijd na

menselijke tussenkomst genomen.

Indienen van een verzoek

Een verzoek kan worden ingediend door gebruik te maken van het volgende e-mail adres:

administratie@jenaplandekring.nl. Het verzoek wordt dan binnen een maand beantwoord.

Bij een verzoek tot inzage van gegevens wordt er gevraagd langs te komen om u te

identificeren. Daarna stuurt administratie@jenaplandekring.nl u de gegevens toe.

Klachten

Als u een klacht heeft over hoe De Kring omgaat met uw persoonsgegevens, en niet

tevreden bent over de afhandeling van uw eerdere verzoek, dan kunt u een klacht indienen

bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer informatie over het indienen van een klacht

bij de AP vindt u op internetadres: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Functionaris voor

Gegevensbescherming Functionaris Gegevensbescherming van De Kring: Functionaris

Gegevensbescherming van De Kring: Niels Joosten, Privacy op School, Spoorlaan 2A Bodegraven, tel.

0172-785075,  e-mail: fg@privacyopschool.nl.

Bezoekadres en contactgegevens:

Locatie Rembrandt Rembrandt van Rijnlaan 26

2343 SR Oegstgeest

Tel. 071-5177211

E-mail: locatie.rembrandt@jenalandekring.nl

Locatie Willibrord Rhijngeesterstraatweg 49

2341 BR Oegstgeest

Tel. 071-5173312

E-mail: locatie.willibrord@jenaplandekring.nl
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Directie van de school:

Monique Piso (directeur locatie Willibrord) en Esther van der Linden (directeur locatie

Rembrandt).

De directie is te bereiken via:

monique.piso@jenaplandekring.nl; esther.vanderlinden@jenaplandekring.nl.
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Categorieën persoonsgegevens

Categorie Toelichting

1. Contactgegevens 1a: naam, voornaam, e-mail; 1b: geboortedatum, geslacht; 1c:
overige gegevens te weten: adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en eventueel andere voor communicatie
benodigde gegevens.

2. Leerlingnummer een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan
bedoeld onder categorie 1

3. Nationaliteit en
geboorteplaats

4. Ouders, voogd contact gegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam,
voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en
eventueel e-mailadres)

5. Medische gegevens gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of
het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het
nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te
kunnen volgen (bv. extra tijd bij toetsen)

6. Godsdienst N.v.t.

7. Studievoortgang gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs
en de behaalde studieresultaten te weten:  Examinering
(gegevens rondom het examen)  Begeleiding leerling ( inclusief
ontwikkelperspectief OPP)  Aanwezigheidsregistratie  Medische
gegeven waar nodig  Groep, leerjaar  Leerlingvolgsysteem

8. Onderwijsorganisatie gegevens met het oog op het organiseren van het onderwijs en
het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen.

9. Beeldmateriaal foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van
de school op basis van toestemming.

10. Leerkracht/zorgcoördinator/
intern begeleider of docenten.

gegevens van leerkrachten en begeleiders, voor zover deze
gegevens van belang zijn voor de organisatie van de instelling en
het geven van onderwijs, opleidingen en trainingen

11. BSN Scholen zijn verplicht het BSN te gebruiken in hun administratie.

12. Keten-ID (Eck-Id) unieke iD
voor de 'educatieve
contentketen'.

Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct
herleidbaar zijn naar leerlingen
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