Privacyreglement
Om de privacy van leerlingen, ouders en leerkrachten te beschermen hebben we enkele
richtlijnen waar we rekening mee houden:
1.
We gebruiken op de website en in de nieuwsbrief alleen de namen van
leerlingen en eventueel de groep waar de leerling in zit. Verder worden er geen andere
gegevens van de leerlingen bekend gemaakt.
2.
We plaatsen op de website, in de nieuwsbrief en op Facebook alleen foto’s en
filmpjes van leerlingen die gemaakt zijn in en rond school of bij activiteiten die
gerelateerd zijn aan school, zoals bijvoorbeeld ‘het leerzame uitje’, schoolreisjes,
schoolkamp, etc.
3.
We kijken kritisch bij het plaatsen van foto’s en artikelen. Er worden geen foto’s
gemaakt bij wc’s, douches, etc.
4.
Tijdens activiteiten in school of op het schoolplein worden foto’s gemaakt door
leerkrachten of door personen die hiervoor door of namens de school zijn gevraagd.
5.
Als ouders meegaan op excursie of meewerken aan een feest of andere
activiteit buiten school, maken zij (als zij al foto’s willen maken) alleen foto’s van hun
eigen kind. Naar iedere activiteit gaat overigens altijd een fototoestel van school mee,
waarmee foto’s gemaakt worden voor de website en/of Facebook.
6.
Als bij een buitenschoolse activiteit of een gastles foto’s worden gemaakt die de
externe organisatie wil gebruiken voor PR-doeleinden wordt de vraag per e-mail
voorgelegd aan de ouders.
7.
Aan het begin van het schooljaar krijgen ouders de schoolkalender en
schoolgids mee naar huis. Er wordt alleen melding gemaakt van de voor- en
achternaam en adres en telefoonnummer als ouders hiervoor toestemming hebben
gegeven.
8.
Op het inschrijfformulier vragen we ouders toestemming voor plaatsing van
foto’s op de website en Facebook, in nieuwsbrieven en informatiefolders. We
respecteren de keuze van de ouders.
9.
Aan de ouders wordt een brief meegegeven waarin ouders toestemming kunnen
geven voor het het plaatsen van foto’s en filmpjes op de website, Facebook en Twitter
en het vermelden van de persoonsgegevens in de schoolkalender.
10.
Filmopnames t.b.v. scholing (van stagiaires of leerkrachten) worden alleen voor
scholingsdoeleinden gebruikt en na gebruik vernietigd.
11.
Als filmopnames ook worden bekeken door mensen van externe instanties,
wordt aan ouders per geval toestemming gevraagd. We doen dit ook als filmopnames
worden gemaakt voor leerlingzorg of leerlingbegeleiding.
12.
Alleen in de schoolkalender en schoolgids plaatsen we adressen en
telefoonnummers van de leerkrachten. Ook is het e-mailadres, voor- en
achernaam@hoekstee.nl, zichtbaar voor ouders. Ouders wordt verzocht het privé
domein van de leerkrachten te respecteren en het school-e-mailadres te gebruiken,
evenals het telefoonnummer van school i.p.v. het privénummer, tenzij de situatie hier
specifiek om vraagt.
13.
We werken, als school, alleen samen met privacy-gecertificeerde uitgevers van
leerlingsoftware. Het verkeerd gebruik van leerlinggegevens is daarmee gewaarborgd.
14.
We verstrekken geen leerlinggegevens aan derden als daar geen specifieke
reden voor is. Ook verstrekken we alleen die informatie die nodig is voor het betreffende
doel. Bij twijfel wordt de ouders om toestemming gevraagd.

