
1. Uw eigen verantwoordelijkheid 
Het plaatsen van informatie of beeldmateriaal op social media gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Van 
ouders wordt verwacht dat zij hier zorgvuldig mee omgaan. Onze leerlingen brengen we met behulp van een 
doorgaande  leerlijn van groep 1 t/m 8 de vaardigheden en kennis bij die nodig zijn voor een verantwoord 
gebruik van internet en social media. 

2. De verantwoordelijkheid van Tabijn 
Onze verantwoordelijkheid beslaat met name het verzamelen van gegevens en de veilige opslag hiervan, ge-
bruik van beeldmateriaal met toestemming en internet- en social media-gebruik. Hier gaat deze brochure over.

Tabijn streeft naar een geleidelijke maar doordachte invoering van de nieuwe privacywet. We werken aan continue 
bewustwording van informatiebewaking en privacybescherming. Op de website van Tabijn www.tabijn.nl vindt u 
verdere informatie over de AVG met daarbij relevante links. De informatie wordt doorlopend geactualiseerd. 

HOE STAAT HET MET UW PRIVACY?

DE NIEUWE ALGEMENE VERORDENING  
GEGEVENSBESCHERMING

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen en medewerkers in een veilige omgeving kunnen werken en leren. Op 25 mei 
2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Deze gaat verder dan de vorige Wet 
Bescherming Persoonsgegevens en versterkt de privacyrechten van de burger waardoor u meer zeggenschap over de per-
soonsgegevens van uzelf en uw kind(eren) krijgt. De wet kent twee niveaus van verantwoordelijkheid waar het gaat om 
privacy.
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In onze privacyverklaring en het dataregister informeren wij u hoe wij omgaan met persoons- 
gegevens. Op deze manier is voor u inzichtelijk:

• welke persoonsgegevens wij verwerken.
• met welk specifiek doel wij dit doen.
• of wij de gegevens met andere organisaties delen en zo ja, met welke.
 
U vindt beide documenten op onze website:
https://www.tabijn.nl/praktische-info/privacybeleid-tabijn.

Alle Tabijnscholen verwerken algemene persoonsgegevens. Deze gegevens zijn 
altijd direct of indirect te herleiden tot u of uw kind. Dit zijn bijvoorbeeld naam, 
adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en nationaliteit.
Gevoelige of bijzondere persoonsgegevens mogen wij in principe niet ver-
werken. Deze persoonsgegevens hebben betrekking op iemands godsdienst, 
gezondheid, politieke overtuiging of de biometrische gegevens zoals vingeraf-
drukken of een foto. Wij mogen deze gegevens alleen verwerken als het nood-
zakelijk is voor het geven van onderwijs en/of ondersteuning.

Privacyverklaring en verwerkingsregister

Welke persoonsgegevens mogen 
wij verwerken?

U hebt verschillende rechten om uw privacy en die van uw kind te beschermen. Het gaat hier bijvoorbeeld om 
gegevens van u of uw kind die door school of andere organisaties binnen de EU verwerkt worden.
• U hebt het recht om het leerlingdossier van uw kind in te zien.
• U hebt het recht te vragen om de persoonsgegevens in dit dossier te laten aanpassen of  

aanvullen.
• U hebt in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
• U hebt het recht om online ‘vergeten’ te worden, nadat de wettelijke bewaartermijnen verstreken zijn. Dit is 

een nieuw recht.
• U hebt het recht om uw toestemming voor het gebruik van de gegevens van u of uw kind in te trekken.

Hoe kunt u gebruik maken van uw rechten?
Wilt u de persoonsgegevens van uzelf of uw kind laten aanpassen of beroep doen op één van de andere 
privacyrechten, neem dan contact op met de directie van de school.

Welke privacyrechten hebt u als ouder?



In het leerlingdossier mogen wij informatie verzamelen om de ontwikkeling, het gedrag en de leerprestaties 
van uw kind goed te kunnen volgen. Naast adresgegevens gaat het hier bijvoorbeeld om:
• gegevens over in-en uitschrijving
• het onderwijskundig rapport
• gegevens over de gezondheid van uw kind die nodig zijn voor speciale begeleiding of voorzieningen  

(allergieën, lichamelijke functiebeperkingen)
• gegevens over de resultaten en de vorderingen van uw kind
• gegevens over afwezigheid
• verslagen van gesprekken met u als ouder
• gegevens die nodig zijn om te berekenen hoeveel geld de school van de overheid krijgt
• de resultaten van eventueel psychologisch onderzoek 

Zorgvuldig omgaan met gegevens
Het leerlingdossier kan dus ook bijzondere persoonsgegevens bevatten, bijvoorbeeld over de gezondheid van 
uw kind. Dit mag alleen als het in het belang is van uw kind. Wij gaan extra zorgvuldig met deze gegevens om. 
Voor de gegevensverwerking hiervan is altijd uw toestemming nodig. Op onze website kunt u in het dataregis-
ter inzien wat we verwerken en met welk doel.

Recht op inzage
Als ouder hebt u recht op inzage in het leerlingdossier van uw kind. Hebt u als ouder niet (meer) het gezag, bij-
voorbeeld na een echtscheiding, dan mag u het dossier niet inzien. Wel hebt u recht op belangrijke informatie 
zoals de schoolprestaties, mits dit in het belang van het kind is.

Hoe lang mogen wij gegevens bewaren?
• 2 jaar: Het leerlingdossier, nadat uw kind de school heeft verlaten.
• 3 jaar: Gegevens bij doorverwijzing naar speciaal onderwijs of naar het  

voortgezet onderwijs bij extra begeleiding in het voortgezet onderwijs
• 5 jaar: Gegevens over verzuim en afwezigheid na uitschrijving

Adresgegevens van (oud-)leerlingen mogen alleen voor het organiseren van een  
reünie onbeperkt bewaard worden.

Hoe zit het met het leerlingdossier?

??

Ook foto’s en videobeelden zijn persoonsgegevens. Het zijn zelfs bijzondere persoonsgegevens en vaak extra 
kwetsbaar voor online misbruik. Voor het gebruik van herkenbaar beeldmateriaal van uw kind hebben we daarom 
altijd toestemming van u nodig.

• Wij vragen vooraf om toestemming, bijvoorbeeld op het inschrijvingsformulier.
• Wij komen elk jaar terug op de afspraak. Dit gebeurt via ons besloten ouderplatform Social Schools.
• Wij vragen specifiek toestemming per gebruik (website, schoolgids, social media etc).
• Wij publiceren niet zonder toestemming.
• Wij informeren u over onze werkwijze in de schoolgids en op de website.
 
Wat als u of uw kind zelf schoolfoto’s of eigen foto’s/filmpjes deelt,  
bijvoorbeeld via social media?
In dat geval bent u als ouder verantwoordelijk voor de gevolgen, niet alleen voor uw eigen kind maar ook voor 
klasgenootjes. Wees dus bewust wat u deelt en vraag altijd eerst om toestemming.

Gebruik beeldmateriaal



Meer informatie nodig?

Op www.tabijn.nl/Praktische informatie/Privacybeleid vindt u alle informatie over privacy en hoe wij ermee omgaan. 
Hebt u vragen, neem dan contact op met school, Tabijn of met onze functionaris gegevensbescherming.

Contactinformatie Tabijn
  0251-230082

@     onderwijsbureau@tabijn.nl (algemeen)
           fg@tabijn.nl (functionaris gegevensbescherming)

Hebt u een klacht over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de 
functionaris gegevensbescherming.

Wij doen er alles aan om zorgvuldig en volgens de wettelijke richtlijnen 
om te gaan met de persoonsgegevens van u en uw kind. Maar wat als 
persoonlijke informatie toch ‘uitlekt’ en terechtkomt waar het niet hoort? 
Dan kan er sprake zijn van een datalek. Mocht u of uw kind een mogelijk 
lek opmerken, informeer dan altijd direct de directie van de school. Met uw 
hulp kunnen wij namelijk snel in actie komen en indien nodig de Autoriteit 
Persoonsgegevens informeren.

Meldpunt datalekken
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