
Privacyverklaring 

Op De Madelief gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in 
het privacyreglement van onze school. 

Persoonsgegevens 

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik 
van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor 
de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze 
school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. 

De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). 
Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze 
leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens 
geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens 
(denk aan dyslexie of ADHD). 

Bewaren van gegevens 

Leerling gegevens en vorderingen worden opgeslagen in een beveiligde folder op onze google 
drive waar alleen leerkrachten en aangewezen medewerkers van onze school toegang tot 
hebben. 

Digitale leermaterialen 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een 
beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren 
als deze inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de 
gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als 
wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt 
voorkomen.  

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we 
die verzamelen 

BASISPOORT 
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt De 
Madelief gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via 
gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen 
mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn 
leerlinggegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin 
afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerlinggegevens. Basispoort maakt voor het 
schooljaar 2018/2019 gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van 
Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, 
groepsnaam, jaargroep en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus 
geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld. 

Voor Basispoort 

https://info.basispoort.nl/Privacy-AVG-GDPR 

https://info.basispoort.nl/Privacy-AVG-GDPR


Voor Bloon: 

https://www.spelling.bloon-methode.nl/pdf/Privacystatement_Lexima_mei2018.pdf 

 

(INSCHRIJF)FORMULIER 
Bijgaand treft u het inschrijfformulier van De Madelief 

De meeste vragen op het formulier spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij wettelijk 
verplicht aan u te stellen. 

De gegevens die u heeft ingevuld op het (inschrijf)formulier worden opgeslagen op beveiligde 
servers van een derde partij en in de leerlingadministratie van onze school. 

Op onze administratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Dit 
betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot de 
administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft. U 
heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor zover die 
informatie betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons 
verwachten dat wij – op uw verzoek – de informatie verbeteren of aanvullen. 

FOTO- EN VIDEOMATERIAAL 
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de 
school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd voorafgaand aan het nieuwe schooljaar uw 
toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder 
gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk 
zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te 
plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares 
van uw kind, of bij de schooldirecteur. 

COOKIES 
De Madelief gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen 
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan 
deze website wordt opgeslagen op computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken 
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen 
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. 
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle 
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. 

 

INGESLOTEN INHOUD VAN ANDERE WEBSITES 
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, 
afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als 
wanneer de bezoeker deze andere website bezocht. 

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen 
insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met 
ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op die website. 

https://www.spelling.bloon-methode.nl/pdf/Privacystatement_Lexima_mei2018.pdf


Filmen en fotograferen door ouders 

Het kan voorkomen dat ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen 
invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en 
delen van beeldmateriaal op internet.  

Delen van media op internet 

Vrijwel iedereen gebruikt tegenwoordig wel een of meerdere ‘social media’. De school heeft geen 
invloed op wie wat deelt op social media, maar we gaan er vanuit dat het internet en social media 
met gezond verstand gebruikt wordt. 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

De Madelief bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor 
deze worden verwerkt, tenzij het langer bewaren van de persoonsgegevens op grond van wet- of 
regelgeving verplicht is. 

In principe geldt voor leerlinggegevens een standaard bewaartermijn van 2 jaar nadat de leerling 
de school verlaten heeft. Er zijn op deze regel echter een aantal uitzonderingen: 

 GEGEVENS OVER VERZUIM EN IN- EN UITSCHRIJVING (5 JAAR NA VERTREK) 

 ADRESGEGEVENS VAN (OUD-)LEERLINGEN MAG DE SCHOOL BEWAREN VOOR HET 

ORGANISEREN VAN REÜNIES 

Delen met anderen 

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de 
toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te 
verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft. 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw 
gegevens 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens 
niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet 
meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking 
van uw persoonsgegevens sturen naar info@demadelief.org  

Wijzigingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website. 
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze website kunnen leiden tot wijzigingen in 
deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze privacyverklaring te 
raadplegen.  


