Toestemmingsverklaring AVG
Basisschool Brakkenstein
BETREFT LEERLING
Voornaam en achternaam

Geboortedatum

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS
Algemeen


Op de website en in de schoolgids staat het privacy protocol van school en het bestuur.



Basisschool Brakkenstein deelt geen foto’s van kinderen op sociale media.



Leerkrachten delen geen foto’s met ouders zonder expliciete toestemming.



Indien er sprake is van externe overdracht van gegevens, wordt altijd vooraf toestemming van ouders gevraagd.

Overdracht persoonsgegevens waarvoor ouder(s)/verzorger(s) toestemming moet(en) geven
Nr

Doel

1.

Gebruik van beeldmateriaal

Uitleg



Op de website en in de digitale nieuwsbrief van de school.

(Toekomstige) ouders, leerlingen en derden informeren over



Op Social Schools (communicatie tussen ouders en school in

activiteiten en ontwikkelingen school

Toestemming

 Ja
 Ja

 Nee
 Nee

 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

 Ja
 Ja

 Nee
 Nee

 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

een afgeschermde omgeving)


In papieren uitingen, zoals schoolgids, brochure van de school
en het jaarverslag van de ouderraad



Voor nieuwsuitzendingen van landelijke, regionale en

Voorbeeld: opnamen en interviews door jeugdjournaal

plaatselijke omroepen
2.

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf maakt individuele foto’s van de leerlingen en



Er mag een schoolfoto worden gemaakt van mijn kind.

een groepsfoto. De verkoop vindt plaats tussen de



Mijn kind mag op de groepsfoto en deze wordt gedeeld met de

schoolfotograaf en de ouders/verzorgers, zonder tussenkomst

klasgenoten.

van de school.



Verstrekken van contactgegevens (NAWTE) aan de
schoolfotograaf t.b.v. de verkoop en levering van de foto’s.

3.

Google for Education

G Suite for Education is een reeks onderwijsproductiviteitstools

Ik geef toestemming aan basisschool Brakkenstein om een G Suite

van Google, bestaande uit o.a. Gmail, Documenten en Classroom.

for Education-account voor mijn kind te maken en beheren.

Leerlingen gebruiken dit account om aan opdrachten te werken,
met de leerkracht te communiceren en in te loggen op hun
Chromebook.

4.

5.

NAWTE-gegevens per groep

Groepslijsten worden gemaakt en verstrekt t.b.v. het onderling

Het verstrekken van NAWTE-gegevens en geboortedatum van de

contact leggen tussen leerlingen en ouders/verzorgers en het

leerling voor de groepslijsten.

leggen van contact door de klassenouders.

Ouderraad

De ouderraad gebruikt de contactgegevens van leerlingen en

Verstrekken van NAWTE-gegevens van leerlingen en ouders aan de

ouders voor het innen van de ouderbijdrage.

ouderraad van basisschool Brakkenstein

ONDERTEKENING OUDERS/VERZORGERS
Ouder/Verzorger 1

Ouder/Verzorger 2

Naam

Naam

Handtekening

Handtekening

Datum

Datum

