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PRIVACYSTATEMENT STICHTING NUTSSCHOLEN VOOR KLEUTER EN LAGER ONDERWIJS AALST-

WAALRE 

 

Het privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Nutsscholen 

voor kleuter en lager onderwijs Aalst-Waalre (KvK nummer 41088896), hierna aan te duiden als 

Nutsbasisschool de Meent. 

 

Verwerking van persoonsgegevens door Nutsbasisschool de Meent  

Nutsbasisschool de Meent verwerkt persoonsgegevens van u en uw kinderen. Nutsbasisschool de Meent is 

verwerkingsveantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Nutsbasisschool de Meent vindt een goede omgang 

met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Nutsbasisschool de Meent 

is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u en uw kind.  

 

Voor Nutsbasisschool de Meent is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij zijn ons ervan 

bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Nutsbasisschool de Meent vindt het belangrijk om u hierover duidelijk en 

transparant te informeren.  

Nutsbasisschool de Meent respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd 

vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld ter 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer van u en uw kind. 

  

Waarom verwerken wij gegevens van u en uw kind 

Nutsbasisschool de Meent verwerkt persoonsgegevens van u en uw kind om onze verplichtingen als 

onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij de gegevens nodig om uw kind aan te melden als 

leerling op onze school, en om de vorderingen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied te monitoren. 

Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, 

zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en de leerplichtambtenaar. 

Samenvattend verwerken wij persoonsgegevens van u en uw kind op grond van onderstaande doeleinden : 

• Het aangaan en uitvoeren van de met u gesloten onderwijsovereenkomst(en); 

• Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer; 

• Om met u in contact te kunnen treden  

• Het maken van foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de school of klas 
voor, deze beelden worden alleen in een beschermde schoolomgeving gebruikt  

• Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht; 

• Het aanvragen van bekostiging 

 

Wij verwerken persoonsgegevens van u en uw kind op basis van vijf wettelijke grondslagen van de AVG:  
1. Aangaan en uitvoeren van de onderwijsovereenkomst. 
2. Toestemming  
3. Wettelijke verplichtingen. 
4. Het beschermen van vitale belangen van leerlingen.  
5. Gerechtvaardigd belang.  

 

Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd bijvoorbeeld voor het gebruik van 

beeldmateriaal (foto’s en video’s), dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven. 

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van 

de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden 

verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Nutsbasisschool de Meent niet meer persoonsgegevens zal 

verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. 
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Welke gegevens verwerken wij van u en uw kind 

Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als ouders 

hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Als u weigert de voor ons 

noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze 

gegevens is dan ook een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven bij Nutsbasisschool de Meent. 

Onderstaand vindt u de vastgelegde gegevens. 

  

Categorie Toelichting 

1. Leerlinggegevens naam, voornaam, voorletters 

geboortedatum, geslacht 

overige gegevens te weten: thuistaal, schoolloopbaan 

2. Leerlingnummer BSN-nummer of PGN-nummer. 

3. Nationaliteit aangevuld met geboorteland en geboorteplaats. 

4. Ouders, voogd contactgegevens van de ouders/verzorgers van de leerling: naam, voornaam, 

voorletters, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadressen, 

nationaliteit, geboorteplaats, geboortedatum, relatie tot het kind, burgerlijke 

staat. 

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, 

• voor de juiste onderwijskundige, specifieke begeleiding en  

• om in noodgevallen goed te kunnen handelen.  

6. Schoolloopbaan Gegevens betreffende de schoolloopbaan en de ontwikkeling van de leerling: 

toetsgegevens 

begeleidingsgegevens 

aanwezigheidsregistratie 

klas, leerjaar. 

7. Externe ondersteunde 

organisatie 

Gegevens met het oog op het organiseren van het onderwijs en het verstrekken 

of ter beschikking stellen van leermiddelen (denk hierbij aan het 

leerlingvolgsysteem, lesmethodes, ondersteunende ict). De betreffende partijen 

verwerken de gegevens verder overeenkomstig hun eigen privacystatement. 

Wij verwijzen u naar de websites van de desbetreffende partijen. 

8. Externe onderwijs- of 

zorginstanties 

Gegevens die nodig zijn voor een goede overdracht ten bate van het onderwijs 

of zorg bij een andere instelling of dienst. 

9. Financiën Gegevens voor bijdragen voor buitenschoolse activiteiten (denk hierbij aan een 

bankrekeningnummer van de ouders). 

10. Beeldmateriaal* Foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de school op 

basis van toestemming. 

U kunt via de ouderapp (Parro) aangeven of u wel of geen toestemming 

verleent voor het maken en delen van beeldmateriaal van uw kind(eren). U kunt 

deze toestemming te allen tijde wijzigen. 

Voor een pasfoto voor identificatiedoeleinden is geen toestemming nodig.  

11. Overige gegevens, te Andere dan de onder 1 tot en met 10 bedoelde gegevens waarvan de 
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weten …. verwerking is vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de 

Wet op het Primair Onderwijs. 

 

*Beeldmateriaal 

Het gebruik van beeldmateriaal lichten we hieronder nader toe. 

 

Foto’s en video’s gemaakt door school 
Als school zijn wij terughoudend in het maken van foto’s en video’s van uw kinderen. Tegelijkertijd willen we 
graag momenten van in de klas en daarbuiten met u delen. De leerkracht houdt daarbij rekening met de door 
u aangegeven privacy-voorkeuren. Bij de start van het schooljaar zullen wij u hierom actief vragen, u kunt 
echter via Parro altijd uw privacy-voorkeuren wijzigen.  
 
School zal de beelden alleen delen via de besloten Parro-omgeving van school en deze beelden nooit delen via 
social media of andere mediakanalen. Wij verzoeken ook u nadrukkelijk deze beelden alleen te gebruiken in 
eigen omgeving en niet te delen via social media, wij rekenen hierbij op uw zorgvuldigheid. Als school kunnen 
wij geen aansprakelijkheid aanvaarden wanneer er toch foto’s en videomateriaal gedeeld wordt op social 
media of andere manieren.  
 
Daarnaast kunnen foto’s van uw kinderen in het klaslokaal worden opgehangen, ook daarbij houden we 
rekening met de door u aangegeven privacy-voorkeuren. 
 
Indien er door externe partijen opnames worden gemaakt, zal er vooraf toestemming aan u worden gevraagd, 
behalve als de kinderen onherkenbaar worden gefotografeerd. Opnames in de klas ten behoeve van 
leerkrachtontwikkeling vallen buiten de AVG-wetgeving, zij worden alleen intern gebruikt voor 
instructiedoeleinden. 
  
Foto’s en video’s gemaakt door ouders 
Wij staan het maken van foto’s en video’s door ouders binnen de school en op het schoolplein niet toe. 
Uitzonderingen zijn het vieren van de verjaardag van uw kind in de groepen 1 tot en met 3 en grootschalige 
activiteiten zoals, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, schoolreisje, schoolkamp etc. Ook hiervoor geldt het 
uitdrukkelijke verzoek deze beelden alleen te gebruiken in uw privé-omgeving en niet te delen via social 
media. De school draagt geen aansprakelijkheid voor het gebruik en verspreiden van deze beelden door 
ouders. 
  
Calamiteiten 
Wanneer er tijdens activiteiten (ook bij de eventuele heen- en terugreis) een levensbedreigende situatie 
ontstaat en er door middel van foto en of video opname de situatie ten behoeve voor het onderzoek voor 
politie, ambulance, brandweer of ander hulpdiensten bespoedigd kan worden, dan is dat toegestaan. Dit valt 
onder artikel 6.1d van de AVG; verwerking is noodzakelijk om vitale belangen van de betrokkene of ander 
natuurlijk persoon te beschermen. Het delen op social media is uiteraard hier absoluut verboden. 
  

 

Hoe gaan wij om met de gegevens  

Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens 

verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent 

ook dat de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen. In een 

aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere 

organisaties zoals de Dienst Uitvoering Onderwijs, onderwijsondersteunende en faciliterende organisaties en 

bedrijven, de leerplichtambtenaar, de onderwijsinspectie, de GGD/schoolarts , het regionale 

samenwerkingsverband, financiële instellingen en de accountant. 

 

Wij kunnen derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder 

genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te ondersteunen, een administratie 



 

4 
Privacystatement Nutsbasisschool de Meent, versie 01-10-2020 

 

systeem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij 

een andere organisatie of een lesroosterprogramma. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de 

verantwoordelijkheid van Nutsbasisschool de Meent. Met deze organisaties sluiten we 

(Verwerkers)overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze 

gegevens beveiligd worden. 

Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook 

zullen wij de gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen. 

  

De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd [pseudonimiseren] bewaard en alleen die 

medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast 

bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen 

die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. De bewaartermijn van gemaakte toetsen is 2 jaar na het beëindigen 

van de school. Gegevens uit de leerlingadministratie worden 5 jaar bewaard. 

 

Doorgifte aan het buitenland 

De persoonsgegevens van uw en uw kind(eren) worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Unie.  

 

Beveiliging van persoonsgegevens 

Nutsbasisschool de Meent heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om verlies, 

misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw 

persoonsgegevens tegen te gaan.  

 

Heeft u nog vragen over de beveiliging van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via 

telefoonnummer 040-2233038 of e-mailadres info@bsdemeent.nl. privacy@bsdemeent.nl   

 

Wettelijk regels bij verwerking van persoonsgegevens 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Nutsbasisschool de Meent onder meer gebonden aan de volgende 

wet- en regelgeving: 

▪ Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en 

▪ Uitvoeringswet AVG. 

 

Richtlijnen en codes bij verwerking persoonsgegevens 

De medewerkers van Nutsbasisschool de Meent handelen ten aanzien van de door hen te verrichten 

werkzaamheden in beginsel conform de AVG. Hiernaast hanteren zij de morele normen en waarden uithoofde 

van hun beroepsethiek en houden zij zich aan de wettelijke privacyregels. 

 

Cookies 

Wij maken op onze website geen gebruik van cookies. 

 

Welke rechten hebben ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar 

Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens.  Deze rechten zijn in de wet 

vastgelegd. Ouders kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten.  

 

Inzagerecht 

Dit betekent dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van u en uw kind 

verwerken. 

 

 

Rectificatie, verwijderingsrecht 

mailto:info@bsdemeent.nl
mailto:privacy@bsdemeent.nl
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Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of 

helemaal te wissen uit de systemen van de school indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de 

verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. 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 u en uw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast. 

 

Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van u en uw kind verwerken en wij van u 

hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen. 

Nutsbasisschool de Meent zal geen besluiten nemen over uw kind, die alleen gebaseerd zijn op 

geautomatiseerde verwerking van gegevens. Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst 

genomen. 

  

Recht op beperking 

U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens of gegevens 

van uw kind. Dit houdt kortgezegd in dat Nutsbasisschool de Meent de verwerking van de gegevens tijdelijk 

“bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties: 

▪ In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek; 

▪ Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst; 

▪ Indien Nutsbasisschool de Meent de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel 

nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en 

▪ In afwachting van de beoordeling van een bezwaar. 

 

Recht van bezwaar  

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde 

verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op: 

1) Uw toestemming; 

2) Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten 

onderwijsovereenkomst; 

3) Het voldoen aan wettelijke verplichtingen of 

4) Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen. 

Als u ons verzoekt om gegevens van u en uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. 

In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke 

plicht hebben om de gegevens te bewaren. 

 

Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij 

beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan Nutsbasisschool de Meent 

om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens 

te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van 

gegevens staken. 

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

U heeft het recht om de door u aan Nutsbasisschool de Meent verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een 

gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond 

van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens 

die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens 

door te geven aan een andere partij. 

 

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de 

gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer 

daarvoor naar de mogelijkheden.  
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Intrekken van toestemming 

Voor bepaalde doeleinden geldt dat wij uw gegevens en gegevens van uw kind verwerken op basis van uw 

toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de 

verwerking dan ogenblikkelijk staken. 

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben 

plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.  

 

Uitoefening van de rechten 

Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoud misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te 

nemen via onderstaande contactgegevens. 

 

Termijnen 

Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen één maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van 

uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen één maand informeren. Het 

kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn 

in totaal oploopt tot drie maanden. 

 

Identificatie 

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen 

dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de 

verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, 

verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. 

 

Individuele afweging bij ieder verzoek 

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden 

zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op 

zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen 

we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de 

rechter maken. 

 

Functionaris gegevensbescherming 

Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u opheldering vragen bij 

de directeur van Nutsbasisschool de Meent. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u onze Functionaris voor 

Gegevensbescherming benaderen: privacy@bsdemeent.nl .De FG houdt toezicht op de naleving van de 

privacywetgeving en adviseert Nutsbasisschool de Meent over de privacywetgeving. 

 

Klachtenregeling 

Nutsbasisschool de Meent hecht veel waarde aan tevreden relaties. Daarom werken we continu aan de 

kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en 

misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening, één van onze medewerkers of 

welk aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te 

laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we samen met u naar een 

passende oplossing. Klachten kunnen op aan ons kenbaar worden gemaakt via info@bsdemeent.nl. 

 

De klachtenprocedure van Nutsbasisschool de Meent is te vinden in de schoolgids op de website van de school. 

 

 

 

 

mailto:privacy@bsdemeent.nl
file:///C:/Users/EDaverveld/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5HWGH4XF/info@bsdemeent.nl
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Toezichthouder 

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de 

privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit 

Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

 

Privacyteam 

Nutsbasisschool de Meent heeft een privacyteam waar u terecht kunt met alle zaken die te maken hebben met 

de privacy. 

o Directie: M. Herps   m.herps@bsdemeent.nl  

o ICT        : L. Caris     l.misset@bsdemeent.nl  

o Privacy Consultant (FG):  W. van Lee privacy@bsdemeent.nl  

 

Vragen 

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor 

vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens. 

 

Wijzigingen 

Dit privacystatement kan door Nutsbasisschool de Meent worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden 

bekendgemaakt op de website van Nutsbasisschool de Meent, https://basisschool-demeent.nl/ . 

 

Nutsbasisschool de Meent kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan 

vermeld in dit privacystatement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te 

gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons 

privacystatement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te beiden uw deelname te 

weigeren. 

 

Contactgegevens 

Als u vragen heeft over dit privacystatement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw 

wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: 

 

  Nutsbasisschool de Meent,  

 Anemonelaan 2 

 5582 GC Waalre 

 040-2233038 

 info@bsdemeent.nl 

 

Functionaris Gegevensbescherming 

  W. van Lee 

privacy@bsdemeent.nl 

 

 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
mailto:m.herps@bsdemeent.nl
mailto:l.misset@bsdemeent.nl
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