Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Privacy
(behorende bij de schoolgids)
Bescherming van persoonsgegevens
OBS Harlekijn verwerkt persoonsgegevens van leerlingen en ouders. De verwerking van
persoonsgegevens geschiedt zowel door de Harlekijn als door Stichting Akkoord!
Akkoord! is als bevoegd gezag wettelijk verantwoordelijk voor de bescherming van de
persoonsgegevens.
Akkoord! vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich
bewust
van
de
privacywetgeving.
Vanwege
de
Algemene
Verordening
Gegevensbescherming (AVG) hebben Akkoord! en de scholen de werkwijzen en
informatieverschaffing waar nodig aangepast. Dit is een langer lopend proces dat in het
schooljaar 2018-2019 wellicht nog ervoor zal zorgen dat de bescherming van de
persoonsgegevens wordt aangescherpt. Tevens is een Functionaris voor de
Gegevensbescherming (FG) benoemd. Dit is Sharinne Ibrahim (fg@akkoord-po.nl).
Akkoord! is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van
u en uw kind. Hieronder wordt uitgelegd hoe er met de persoonsgegevens van uw kind
omgegaan wordt..
Doel van de verwerking van persoonsgegevens
OBS Harlekijn verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen te
kunnen nakomen en goed onderwijs te leveren. Het verwerken van persoonsgegevens
geschiedt namens Akkoord!. Wij vragen bijvoorbeeld om de gegevens van uw kind bij
aanmelding als leerling op onze school. Verder wordt de ontwikkeling en voortgang van
uw kind bijgehouden. Deze persoonsgegevens verwerken wij om ervoor te zorgen dat uw
kind goed onderwijs geniet en aan het onderwijsproces kan deelnemen. Deze
verplichting is deels gebaseerd op uitvoering van Wet op het primair onderwijs, en deels
op uitvoering van de afspraken die tot stand komen door inschrijving bij OBS Harlekijn.
Ook het aanbieden van leermiddelen en de administratie van schoolgelden en bijdragen
valt daaronder.
Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te delen met
andere partijen, zoals met DUO en met de leerplichtambtenaren van de gemeente waar
u woont.
Er zijn ook bepaalde persoonsgegevens die enkel mogen worden verwerkt op basis van
uw toestemming. Een gegeven toestemming kunt u op elk moment intrekken.
Bijvoorbeeld het maken en publiceren van beeldmateriaal of de warme overdracht van
uw kind door het kinderdagverblijf en/of peuterspeelzaal.
Tevens houdt OBS Harlekijn een register aan van oud-leerlingen. Deze
persoonsgegevens worden bewaard voor bijvoorbeeld het organiseren van reünies.
Mocht u willen dat de persoonsgegevens verwijderd worden bij het verlaten van de
school, dan kunt u dit schriftelijk aangeven bij de directie. In verband met onze
zorgplicht worden de gegevens van leerlingen enkele jaren op school bewaard.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
OBS Harlekijn verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. De meeste van deze
persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het geven van onderwijs aan uw kind of het
voldoen aan wettelijke verplichtingen. U kunt het verstrekken van deze
persoonsgegevens niet weigeren omdat wij uw kind zonder deze persoonsgegevens niet
kunnen inschrijven.

OBS Harlekijn verwerkt de volgende persoonsgegevens van uw kind en van u als ouders/
verzorgers:
● Leerlinggegevens: NAW-gegevens, geboortedatum en plaats, nationaliteit, geslacht,
leerlingnummer (pseudoniem dat in Parnassys wordt gegenereerd), BSN-nummer ten
behoeve van communicatie met instanties waaronder DUO.
● Gegevens ten aanzien van de schoolloopbaan: klas, leerjaar, aan- en afwezigheid,
begeleidingsgegevens en toetsgegevens, vorderingen en resultaten van uw kind.
● Gegevens ten aanzien van de thuissituatie: uw NAW- en contactgegevens, hoogst
genoten opleiding (om het ‘leerlinggewicht’/de bekostiging vast te stellen), relatie tot
het kind, burgerlijke staat, nationaliteit, geboorteplaats, gezag over het kind in het
geval van gescheiden ouders, gesproken taal of talen, bijzondere situaties waarin u
ons persoonsgegevens verstrekt die relevant zijn om uw kind op de juiste wijze te
begeleiden.
● Gezondheidsgegevens: voor zover noodzakelijk voor de gezondheid of het welzijn van
uw kind, bijvoorbeeld allergieën waarmee wij rekening moeten houden of
aandoeningen waarbij een kind direct hulp nodig heeft. Daarnaast wordt in het
onderwijskundig rapport de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind bijgehouden,
zoals het gedrag in de omgang met anderen en de werkhouding. Ook in het kader van
passend onderwijs worden gezondheidsgegevens verwerkt. Indien u daarvoor
toestemming geeft, kunnen gezondheidsgegevens ook worden uitgewisseld met
hulpinstanties. Bijvoorbeeld om hulp in te schakelen bij gedragsproblematiek.
● Financiële gegevens: bankrekeningnummer van de ouders of eventuele vervangende
instanties (zoals Stichting Leergeld) voor het voldoen van de ouderbijdrage.
● Beeldmateriaal: indien daarvoor toestemming is gegeven, worden foto’s en ander
beeldmateriaal vastgelegd van activiteiten van de school ten behoeve van in- en
externe communicatie.
● Register oud-leerlingen: naam leerling en adres leerling, contactgegevens ouders.
Beeldmateriaal OBS Harlekijn
Gedurende het schooljaar worden er foto’s/filmpjes gemaakt van activiteiten op school.
Natuurlijk vormen leerlingen de hoofdrol. Voor het maken van beeldmateriaal van uw
kind is uw toestemming nodig. Aan het begin van elk schooljaar zal deze toestemming
worden gevraagd via Isy. U kunt aangeven of er beeldmateriaal mag worden gemaakt
van uw kind en of dit in- en extern mag worden gepubliceerd. Denk hierbij aan plaatsing
op de website, in nieuwsbrief ’t Harlekijntje, Isy.
Niet alleen voor opnames van feesten en activiteiten worden foto’s en filmpjes gemaakt.
Ook voor opnames die gericht zijn op de onderwijsorganisatie in de groep en het
handelen van de leerkracht in het kader van de ontwikkeling van goed onderwijs. Ook
hier zal toestemming voor gevraagd worden. Als het van belang is om foto/videobeelden
van uw kind te maken passend in een zorgtraject, dan zal hiervoor altijd vooraf expliciete
toestemming gevraagd worden. Mocht u in de loop van het jaar van gedachten
veranderen, dan kunt u dat aangeven bij de directeur van de school.
Zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens
Akkoord! zorgt ervoor dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden verwerkt. Er wordt
enkel toegang verleend tot de persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is. Naar gelang
de functie (leerkracht, directeur, intern begeleider etc.) wordt toegang gegeven tot de
persoonsgegevens.
OBS Harlekijn werkt voor het geven van het onderwijs samen met commerciële derde
partijen. Dit wordt gedaan bijvoorbeeld op het gebied van digitale leermiddelen. Ook het
leerlingadministratie en -volgsysteem is bij een derde partij ondergebracht, namelijk
Parnassys. Met deze organisaties heeft Akkoord! verwerkersovereenkomsten gesloten,
waarin onder andere is afgesproken welke verwerkingen door de verwerker worden
uitgevoerd en hoe de persoonsgegevens worden beveiligd. Akkoord! ziet er op toe dat de
verwerkers zich daaraan houden.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Akkoord! bewaart
de persoonsgegevens conform de daarvoor geldende wettelijke regelingen en
aanwijzingen van onderwijsinstanties zoals Kennisnet en het Ministerie van OC&W. Alle
persoonsgegevens worden in beginsel bewaard tot 2 jaar nadat uw kind van school is
gegaan.
Enkele gegevens moeten langer worden bewaard:
● gegevens over verzuim en in- en uitschrijving (5 jaar na vertrek);
● gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is
doorverwezen (3 jaar na vertrek);
● bezwaarschriften, klachten, gerechtelijke procedures (2 jaar na afhandeling);
● adresgegevens van (oud-)leerlingen mogen langer worden bewaard voor het
organiseren van reünies.
De persoonsgegevens die OBS Harlekijn en Akkoord! verwerken, zijn goed beveiligd.
Akkoord! monitort actief het beveiligingsniveau en zorgt dat passende technische
maatregelen worden genomen. Dit wordt uitgevoerd door de ICT-dienstverlener van
Akkoord!.
Akkoord! is zich bewust van de risico’s die digitale gegevensverwerking met zich
meebrengen. Akkoord! zorgt voor intern bewustzijn op het gebied van datalekken en
probeert datalekken actief te voorkomen. Mocht u van mening zijn dat er sprake is van
een datalek bij Akkoord! (waaronder OBS Harlekijn), bijvoorbeeld omdat u meer
gegevens van ons heeft ontvangen dan de bedoeling is, verzoeken wij u contact op te
nemen met de directeur van de Harlekijn of met de Functionaris voor de
Gegevensbescherming via fg@akkoord-po.nl
Uw privacy rechten
Kinderen onder de 16 jaar kunnen niet zelfstandig hun rechten uitoefenen. U als ouder of
wettelijk vertegenwoordiger oefent deze rechten namens uw kind uit. Op basis van de
wet heeft u namens uw kind de volgende rechten:
1. Recht op informatie. OBS Harlekijn informeert u voorafgaand aan een verwerking over
het doel van de verwerking, welke persoonsgegevens worden verwerkt en aan wie de
gegevens worden verstrekt. De informatie ten aanzien van doorlopende verwerkingen
om goed onderwijs te kunnen bieden, treft u aan in deze paragraaf van de schoolgids.
Daarnaast informeren wij u bij het vragen van toestemming uitgebreid om welke
verwerking het gaat.
2. Recht op inzage: u kunt altijd een verzoek indienen om inzage te krijgen in de
gegevens die de Harlekijn of Akkoord! van uw kind verwerken.
3. Recht op aanvulling of verbetering van de persoonsgegevens: indien er sprake is van
verwerking van onjuiste persoonsgegevens, kunt u de Harlekijn verzoeken de
persoonsgegevens te verbeteren.
4. Recht op rectificatie, beperking of verwijdering: indien u ons verzoekt om gegevens
van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. Indien de
persoonsgegevens worden verwerkt vanwege een wettelijke verplichting of omdat de
persoonsgegevens noodzakelijk zijn om goed onderwijs te kunnen bieden, zal het
verzoek om verwijdering worden geweigerd.
Indien u uw gegeven toestemming intrekt, zullen persoonsgegevens die op basis van
de toestemming werden verwerkt, worden verwijderd.
5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht om te vragen om de
gegevens die wij van uw kind verwerken en van u hebben ontvangen, aan u over te
dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen.
6. Akkoord! zal geen besluiten nemen over uw kind die alleen gebaseerd zijn op
geautomatiseerde verwerking van gegevens. Beslissingen worden nooit zonder
menselijke tussenkomst genomen.

Een verzoek op grond van deze rechten wordt ingediend bij de directeur van de
Harlekijn. Indien er twijfel bestaat over de identiteit van de verzoeker, kan de Harlekijn
de verzoeker vragen om zich te legitimeren.
OBS Harlekijn zal binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek, hierop reageren. Indien
het een complex verzoek betreft, kan het zijn dat deze termijn met nog eens 4 weken
wordt verlengd. De school brengt u hiervan dan op de hoogte.
Indien u het niet eens bent met de wijze waarop uw verzoek is afgehandeld of hoe er is
omgegaan met de gegevens van uw kind, kunt u zich wenden tot de directeur van de
Harlekijn. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot Sharinne Ibrahim, de
Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van Akkoord!. Zij is bereikbaar via
fg@akkoord-po.nl
Indien u van mening bent dat uw klacht of vraag door de directeur en door de FG niet
goed is opgelost, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit voor de Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

