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Privacy Statement 
 
Zoals elke school in het Primair Onderwijs verwerken wij persoonsgegevens van onze leerlingen en hun 
ouders of verzorgers. Wij vinden het belangrijk u hierover duidelijkheid te geven. In dit Privacy Statement 
leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens van u en van uw kind(eren). 
 
Contactgegevens  
 
Basisschool Oudendijk is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan Oudendijk 62a, 4285WL 
Woudrichem. Telefonisch kunt u ons bereiken op 0183303349 en per e-mail via info@bsoudendijk.nl. 
 
Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?  
 
Dit Privacy Statement is op u van toepassing wanneer u uw kind aanmeldt bij ons op school en wanneer uw 
kind onderwijs volgt bij ons. Dit Privacy Statement geeft u als ouder of verzorger informatie over de 
verwerking van persoonsgegevens van uw kind en van uzelf.  
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij?  
 
Wij maken onderscheid tussen verschillende gegevensverwerkingen die wij uitvoeren om onderwijs te 
kunnen aanbieden. Hieronder lichten wij toe welke (categorieën) van persoonsgegevens wij verwerken. 
 
1. Aanmelding bij ons op school. Wij vragen u bij aanmelding om verschillende persoonsgegevens in te 

vullen zoals aangegeven op het Inschrijfformulier Leerlingen. Wij vragen u in elk geval om de 
volgende persoonsgegevens:  
a. Persoonsgegevens van uw kind. Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, 

geboorteplaats, adres en woonplaats, BSN (of tijdelijk onderwijsnummer), land van herkomst, 
datum in Nederland, culturele achtergrond, gegevens over voorschoolse educatie, school van 
herkomst, datum aanmelding, datum eerste schooldag, medicijnen, allergieën. U kunt hierbij 
ook aangeven of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. 

b. Persoonsgegevens van u. Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, 
land van herkomst, adres en woonplaats, beroep, waar u werkt, telefoonnummer, burgerlijke 
staat, e-mail adres, gegevens over de gezinssamenstelling, huisarts. 

 
2. Gegevens nodig voor het geven van onderwijs en begeleiding. Om onderwijs te kunnen verzorgen 

registreren wij gegevens over de vorderingen van uw kind op school, cijfers en voortgangsrapporten. 
Ook houden wij een verzuimregistratie bij. Wij stellen bij het verlaten van de school een 
onderwijskundig rapport op over de schoolvorderingen en leermogelijkheden van uw kind. Hierin 
staan gegevens over resultaten, ontwikkelingen, gedrag en verzuim. Wij kunnen ook een 
schooladvies en score van landelijke toetsen vastleggen. Soms is het nodig om bijzondere 
persoonsgegevens te verwerken om uw kind beter te kunnen begeleiden, waaronder medische 
gegevens (zoals bijvoorbeeld over dyslexie en ADHD, of over een allergie). Wij kunnen ook 
persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn om (digitale) leermiddelen aan te bieden. Het kan 
daarbij bijvoorbeeld gaan om een inlognaam en wachtwoord, een IP adres, de groep waarin uw kind 
zit en het niveau dat uw kind heeft. Verder kunnen wij persoonsgegevens van u en uw kind 
verwerken die verband houden met uw contact met de school, bijvoorbeeld wanneer u vragen of 
klachten aan ons heeft gericht of ten aanzien van bepaalde taken die u voor de school uitvoert. 
Wanneer u betaling verricht aan de school, kunnen wij uw bankgegevens (IBAN) verwerken. 
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Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?  
 
Wij gebruiken de persoonsgegevens van u en uw kind voor verschillende doeleinden. Wij zetten ze voor u 
op een rij:  
 
1. Om uw kind in te schrijven op onze school, ten behoeve van de toelating en plaatsing van uw kind op 

onze school.  
2. Voor het organiseren van onderwijs door ons, het geven van onderwijs en begeleiding aan uw kind, 

het geven van adviezen over onderwijs op basis van vorderingen van uw kind. Wij zijn in dit verband 
onder andere verplicht om bepaalde gegevens vast te leggen in een leerlingvolgsysteem. 

3. Om u op de hoogte te houden over de voortgang van uw kind. 
4. Om (digitale) onderwijsmaterialen en leermiddelen aan te bieden. 
5. Ten behoeve van de overgang van uw kind van onze school naar een andere onderwijsinstelling.  
6. Voor het berekenen, vastleggen en innen van de ouderbijdrage en bijdragen of vergoedingen voor 

leermiddelen en buitenschoolse activiteiten. 
7. Ten behoeve van interne en externe communicatie van en over de school, zoals de schoolgids of een 

nieuwsbrief etc. 
8. Ten behoeve van buitenschoolse activiteiten. 
9. Om ouders in de gelegenheid te stellen om contact met elkaar op te nemen. 
10. Om uw vragen te kunnen beantwoorden en eventuele klachten af te handelen 
11. Om leerlingen een passende en veilige leeromgeving te bieden, zowel fysiek als digitaal. 
12. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons, waaronder verplichtingen uit hoofde van 

de Wet op het Primair Onderwijs. 
 
 
Wat is de grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens? 
 
Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is.  
 
 Toestemming. Wij kunnen u in bepaalde gevallen vragen om toestemming te geven voorafgaand aan 

de gegevensverwerking. Zo heeft u de mogelijkheid om aan te geven of uw adres en 
telefoonnummer geheim zijn. Ook vragen wij uw toestemming voor het gebruik van foto’s van uw 
kind in de schoolgids, Nieuwsflits, Parro, of op onze website en ons sociale media account. U kunt uw 
toestemming te allen tijde intrekken door uw keuzen te wijzigen in Parro. 

 Wettelijke verplichting. Wij zijn in sommige gevallen verplicht om bepaalde persoonsgegevens van 
uw kind te verwerken. Zo zijn wij verplicht om een leerlingvolgsysteem te gebruiken om de 
vorderingen en resultaten bij te houden van onze leerlingen. Daarnaast zijn wij zoals iedere school 
verplicht om een onderwijskundig rapport op te stellen wanneer uw kind naar een andere school 
gaat. Tenslotte hebben wij bepaalde wettelijke verplichtingen ten aanzien van de kwaliteit van het 
onderwijs dat wij aanbieden. Ook hiervoor kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens van u en 
uw kind te verwerken. 

 Taak van algemeen belang. Het kan noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te verwerken over uw 
kind ten behoeve van de uitvoering van een taak van algemeen belang die op ons rust. Dergelijke 
taak bestaat hoofdzakelijk uit het organiseren van onderwijs en begeleiding. Het kan ook voorkomen 
dat wij persoonsgegevens verwerken om deze te verstrekken aan een orgaan in verband met diens 
publiekrechtelijke taak, zoals het bevoegde orgaan voor inspectie (de onderwijsinspectie). In dit 
kader zullen wij ook een gedegen administratie moeten voeren. 
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Met wie kunnen wij persoonsgegevens delen? 
 
Wij kunnen uw persoonsgegevens in beperkte gevallen delen met derden. Dit doen wij alleen wanneer dit 
noodzakelijk is voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacy Statement, meer in het bijzonder het 
verzorgen van onderwijs en het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs.  
 
 Overheidsinstanties. Wij kunnen de persoonsgegevens van uw kind delen met overheidsinstanties, 

voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van een taak van algemeen belang of in verband 
met een wettelijke verplichting. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om gegevens die wij verplicht zijn om 
te delen met bevoegde instanties, zoals de onderwijsinspectie, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 
of de GGD. Ook moeten wij persoonsgegevens van uw kind delen wanneer hij of zij naar een andere 
school gaat – deze zijn vastgelegd in het onderwijskundig rapport. De ontvangende 
overheidsinstantie is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke en moet zich houden aan de 
toepasselijke privacyverplichtingen. 

 
 Externe leveranciers. Wij maken gebruik van een aantal diensten van derden om het onderwijs te 

ondersteunen en die als verwerker persoonsgegevens van u en/of uw kind verwerken. Wij hebben 
bijvoorbeeld afspraken gemaakt met externe leveranciers voor administratiesystemen en 
leerlingvolgsystemen, zoals ParnasSys van Topicus B.V.  
Daarnaast maken wij gebruik van digitale leermiddelen, die wij onder andere aanbieden via de portal 
van Stichting Basispoort.  
 

 Andere ouders. Wanneer u daarmee akkoord bent gegaan, kunnen wij voorts uw persoonsgegevens 
en die van uw kind delen met andere ouders, bijvoorbeeld via de klassenlijst of via online 
communicatie netwerken (zoals Parro, Facebook pagina of onze website). Wij hebben geen 
zeggenschap over de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door derden die kennis nemen 
van de klassenlijst of via genoemde communicatienetwerken. 

 
Wanneer wij persoonsgegevens delen met derden, zullen deze persoonsgegevens niet buiten de Europese 
Economische Ruimte worden verwerkt, tenzij hiervoor aanvullende afspraken zijn gemaakt met deze 
derden, of wanneer maatregelen zijn genomen die ervoor zorgen dat de privacy van u en uw kind zijn 
gewaarborgd. 
 
Zijn uw persoonsgegevens veilig? 
 
Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om 
de persoonsgegevens die wij van u en uw kind verwerken te beschermen tegen verlies of onrechtmatig 
gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor 
informatiebeveiliging. Wij hebben ook met leveranciers van (onder andere) onze administratiesystemen en 
leerlingvolgsystemen afspraken gemaakt en hen verplicht om adequate beveiligingsmaatregelen te nemen. 
 
Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens van u en uw kind? 
 
Wij bewaren persoonsgegevens alleen voor zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden genoemd in dit 
Privacy Statement.  
Wij hanteren hierbij de wettelijke bewaartermijnen waarvanb u in bijgaand overzicht een samenvatting 
vindt. https://aanpakibp.kennisnet.nl/app/uploads/Samenvatting-bewaartermijnen-1.1.pdf 
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Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering 
 
Ouders van leerlingen van de school hebben een aantal rechten als het gaat om de persoonsgegevens van 
hun kind. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Leerlingen en/of ouders kunnen op elk moment gebruik 
maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te 
krijgen in de gegevens die wij van uw kind verwerken. Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om 
gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van de school. 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 delen en/of uitwisselen 
worden aangepast. Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij 
toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke vereisten en kijken wij 
bijvoorbeeld of er een wettelijke plicht is om de gegevens te bewaren. Tevens heeft u het recht om te 
vragen om de gegevens, die wij over uw kind verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te 
dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie. Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de 
gegevens van uw kind, dan kunt u altijd opheldering vragen bij onze Functionaris voor 
Gegevensbescherming.  
 
Klachten 
 
Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen 
via de gegevens zoals vermeld onder 'Contact' of u kunt direct contact opnemen met de Functionaris 
Gegevensbescherming. 
 
Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd 
wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Aanpassingen 
 
Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die wij van 
u vragen en de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Ook kan regelgeving wijzigen. Wij passen 
daarom van tijd tot tijd ons Privacy Statement aan en raden u aan om dit regelmatig te raadplegen.  
 
Contact 
Basisschool Oudendijk 
Oudendijk 62 a 
4285WL Woudrichem 
0183303349 
 
Functionaris Gegevensbescherming SKPO 
 
Het schoolbestuur beschikt over een Functionaris Gegevensbescherming (FG):  
Mevr. A.C. de Bondt 
0645732662 
0184 499025 
a.c.debondt.goc@groenendijk.nl 
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