
 

 

 

 

Beste leerling / beste ouder,  

 

Bij OMO Scholengroep Helmond staan we voor goed onderwijs en goede begeleiding. Om dit te 
realiseren is het nodig dat wij persoonsgegevens van onze leerlingen opvragen en vastleggen. Het 
gaat daarbij onder andere om het vastleggen van naam, adres, woonplaats, een pasfoto, het BSN-
nummer, et cetera. Maar ook cijfers, afwezigheid en gespreksverslagen zijn voor een goede 
begeleiding noodzakelijk. Als school gaan wij zorgvuldig om met de persoonsgegevens van leerlingen. 
In deze brief benoemen we in het kort enkele concrete uitgangspunten die wij hanteren om de 
persoonsgegevens te beschermen en de privacy te waarborgen. Op de portal van de school kunt u 
meer informatie vinden. 

We weten waar privacy over gaat 
Om persoonsgegevens goed te kunnen beschermen en de privacy te waarborgen, is het van belang 
dat al onze medewerkers weten wat wel en wat niet is toegestaan. Onze medewerkers worden 
daarom regelmatig geïnformeerd over deze onderwerpen. We hebben als school richtlijnen 
opgesteld. 

Leerlinggegevens in de school 
Bij de aanmelding worden persoonsgegevens van leerlingen en ouders opgevraagd. We vragen alleen 
gegevens op die relevant zijn voor het geven van onderwijs en begeleiding. De persoonsgegevens 
worden vastgelegd in een leerlingadministratiepakket (Magister). Deze gegevens zijn afgeschermd en 
nadat een leerling de school heeft verlaten, worden de meeste gegevens weer verwijderd. Als een 
leerling de school verlaat, worden er zonder uw toestemming geen gegevens aan de vervolgschool 
verstrekt.  

Afspraken met externe partijen 
Een school werkt vaak samen met andere bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld uitgeverijen, 
gemeentelijke instellingen, een schoolfotograaf, een busonderneming, musea, et cetera. In sommige 
gevallen is het nodig dat deze externe partijen over persoonsgegevens van leerlingen beschikken. Zo 
zal een schoolfotograaf de naam van leerling nodig hebben om een schoolpas te kunnen maken. 
Wanneer we als school persoonsgegevens aan externe partijen geven, doen we dat alleen als er met 
de partij een verwerkersovereenkomst is afgesloten. In zo’n overeenkomst wordt vastgelegd welke 
gegevens worden verstrekt, dat deze alleen voor een specifiek doel mogen worden gebruikt en dat 
ze na gebruik weer worden vernietigd. 

  



We werken transparant 
Het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen is noodzakelijk voor het geven van onderwijs en 
begeleiding. Zonder deze gegevens kunnen we geen onderwijs bieden. Hoe we deze gegevens 
vastleggen is geen geheim. In ons privacybeleid kunt u daar meer over lezen. Het beleid is vastgesteld 
na overleg met de medezeggenschapsraad. Daarnaast kunt u als ouder altijd vragen om extra 
informatie over hoe wij omgaan met privacy en gegevensbescherming.  

Beeldmateriaal heeft speciaal aandacht 
De wetgever vraagt speciale aandacht voor foto’s en video’s. Binnen onze school wordt 
beeldmateriaal met extra zorg behandeld. Zo plaats wij geen foto’s en video’s van onze leerlingen, 
zonder toestemming op het internet. Ook vragen wij onze leerlingen en ouders niet zo maar allerlei 
foto’s van zichzelf of van anderen op het internet te plaatsen.  

Voorlichting aan leerlingen 
Het gebruik van social media heeft tot gevolg dat er steeds meer persoonsgegevens op het internet 
worden vastgelegd. In de praktijk zien we dat veel mensen persoonlijke foto’s en andere gegevens op 
het internet achterlaten. Tegelijkertijd lezen we in de media dat persoonsgegevens ook steeds vaker 
misbruikt worden voor andere doelen. Wij beschouwen het dan ook als onze taak om de leerlingen 
bewust te maken van het gebruik van social media. Wij vinden het echter ook een taak van de ouders 
om hun kinderen te wijzen op een goed gebruik van deze media. 

Leerlingbegeleiding 
Tijdens de schoolloopbaan worden ook begeleidingsgegevens vastgelegd, zoals cijfers, 
gespreksverslagen, et cetera. Wanneer leerlingen extra ondersteuning krijgen, kunnen ook 
testresultaten en onderzoeksrapporten deel uitmaken van het leerlingdossier. Naast algemene 
richtlijnen die van toepassing zijn op persoonsgegevens van alle leerlingen, hebben we als school 
aanvullende richtlijnen opgesteld voor de persoonsgegevens van onze zorgleerlingen. Als uw kind 
wordt begeleid door het zorgteam, vraag dan gerust na hoe er met persoonsgegevens wordt 
omgegaan.  

We beveiligen onze gegevens 
De persoonsgegevens worden voor een groot deel opgeslagen in ons schooladministratiesysteem 
(Magister). De gegevens in Magister zijn afgeschermd. Verder heeft niet iedereen van de school 
toegang tot alle gegevens van alle leerlingen. Zo heeft een mentor bijvoorbeeld wel de toegang tot 
gespreksverslagen, maar een willekeurige vakdocent niet. Om ons netwerk en onze mail te 
beschermen, heeft de school diverse technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

Tenslotte 
Privacy is een gevoelige kwestie. Wij zijn ons daarvan bewust en proberen er alles aan te doen zo 
zorgvuldig mogelijk te handelen. Mocht er desondanks iets zijn waar u als ouder tegenaan loopt of 
vragen over heeft, dan kunt u altijd contact opnemen met de school. 

 

 


