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DOORGEVEN VAN PRIVACY GEVOELIGE INFORMATIE
Als ouders mag u erop rekenen dat wij op een verantwoorde manier omgaan met de persoonsgegevens
van u en uw kind. In de brief van ons bestuur hieronder kunt u nalezen hoe de informatie over
persoonsgegevens op de scholen verwerkt wordt en hoe deze worden beschermd.
Omdat de wet op de bescherming van persoonsgegevens aangescherpt is, wil ik in dit weekjournaal
met name de aandacht vestigen op het feit dat wij geen groepslijsten met namen en adressen aan de
ouders uit mogen reiken. Ook mogen wij geen telefoonnummers en adressen van kinderen aan ouders
doorgeven. Als uw kind b.v. ergens wil gaan spelen adviseren wij u vooraf aan de betreffende ouders
de informatie te vragen, zodat u hen kunt bereiken.
Voor vragen kunt u altijd op school terecht.

Informatie over gegevensverwerking
Bij wie kunt u terecht met vragen over privacy?
Contactpersoon IBP school: Lia Vermeulen, lia.vermeulen@inos.nl
Contactadres IBP bestuur: privacy@inos.nl

Hoe gaan we om met persoonsgegevens van uw kind?
INOS scholen verwerken van alle leerlingen persoonsgegevens. INOS vindt het zorgvuldig omgaan met
de persoonsgegevens van uw kind groot belang en leeft de privacywetgeving na. Met deze toelichting
geven wij u informatie over hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.
Waarom verwerken wij gegevens van uw kind?
Kbs Jacinta verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te
kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig, om uw kind aan te melden als
leerling op onze school en de ontwikkeling van uw kind te registreren. Daarnaast hebben wij de
wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO
(ministerie van Onderwijs) en leerplicht.
Wij verwerken alleen gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we
met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier
niet aan voldoen zullen wij alleen met uw voorafgaande toestemming delen en/of verwerken.
Welke gegevens verwerken wij van uw kind?
Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als
ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Het is nodig
dat u ons deze noodzakelijke gegevens verstrekt, zodat wij onze verplichtingen kunnen nakomen. De
verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven bij Kbs
Jacinta.
Op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij bijvoorbeeld ook medische
gegevens van uw kind. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind een allergie heeft, zodat wij
adequaat kunnen optreden in nood. Het welzijn van uw kind is voor ons leidend. Kbs Jacinta gaat er
van uit dat u ons zodanig informeert dat wij in noodgevallen goed kunnen handelen. Kbs Jacinta zal u
nooit dwingen dergelijke gegevens te overleggen.

Delen van gegevens van uw kind
Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid. Wij zullen niet meer
gegevens verwerken dan nodig om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen.
Dit betekent ook dat we de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze
toelichting noemen.
In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van uw kind te delen
met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, leerplicht, de schoolinspectie, GGD/schoolarts,
samenwerkingsverband en accountant.
Kbs Jacinta gebruikt een aantal externe partijen om te ondersteunen bij het verwerken van de
gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Een voorbeeld hiervan zijn computerprogramma’s die
leerlingen bij hun leerproces ondersteunen. Als er gegevens nodig zijn voor een bepaald doel dan
kiezen wij ervoor om die geanonimiseerd in te voeren.
Voor het bewaren en bijhouden van leerlinggegevens, en om de ontwikkeling van een leerling te
volgen, gebruiken we een administratie systeem. Deze gegevens worden bij externe partijen
opgeslagen, Kbs Jacinta blijft verantwoordelijk voor deze gegevens. Met alle organisaties waar
persoonsgegevens worden opgeslagen, sluit INOS een verwerkersovereenkomst af. Daarin is vastgelegd
welke gegevens verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden en hoe de externe partij
daarmee omgaat.
Wij zullen de gegevens van uw kind nooit zonder voorafgaande toestemming van u delen met
commerciële derde partijen voor andere doeleinden als hierboven beschreven. Ook zullen wij de
gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.
De persoonsgegevens worden goed beveiligd bewaard. Alleen die medewerkers mogen bij de gegevens,
die dat voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Kbs Jacinta bewaart de gegevens niet langer
dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor de bewaartermijnen zoals deze ie wettelijk geregeld en
vastgelegd zijn.
Welke rechten hebben ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar?
Ouders hebben een aantal rechten als het gaat om gegevens van hun kind. Deze rechten zijn in de wet
vastgelegd. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in
de gegevens die wij van uw kind verwerken.
Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te
wissen uit de systemen van Kbs Jacinta. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of
te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee
wij deze gegevens van uw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast.
Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit
mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke vereisten en kijken wij bijvoorbeeld of wij
geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.
Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij over uw kind verwerken en wij van u
hebben ontvangen, aan u - of op uw verzoek - aan een andere organisatie te verstrekken.
Besluitvorming m.b.t. uw kind zal nooit geautomatiseerd plaatsvinden maar altijd pas na menselijke
tussenkomst tot stand komen.
Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u altijd
opheldering vragen bij de leerkracht van uw kind of de directeur van Kbs Jacinta. Indien uw probleem
volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden met de privacy-verantwoordelijke via het
contactadres: privacy@inos.nl

SPORTDAG VERPLAATST NAAR SEPTEMBER
Zoals u weet staat op 15 juni de sportdag op het Sprintterrein gepland. Helaas kan deze niet doorgaan
ivm het internationale hockey evenement Champions Trophy, wat in Breda (Sprintterrein) gehouden
wordt. We hebben de sportdag zo aan het einde van het schooljaar niet op een andere datum of
locatie kunnen inplannen. Op 28 september in het komend schooljaar is de sportdag nu gepland.

AVOND4DAAGSE 2018
De Avond4daagse zal dit jaar plaatsvinden van maandag 28 mei tot en met donderdag 31 mei.
Wil je mee doen aan dit gezellige evenement, noteer deze datum dan alvast in je agenda.
De ouderraad zorgt als vanouds voor de gezamenlijke inschrijving, een versnapering onderweg en een
supergezellige uitreiking van de medailles op het schoolplein.
We hopen natuurlijk weer op veel enthousiaste deelnemers.
Na de meivakantie volgt meer informatie!

LUIZENMOEDERS!
Er zijn maar liefst 32 luizenmoeders op de Jacinta. Moeders die na iedere vakantie de kinderen
controleren op luizen en luizenneten. Zo ook weer na de meivakantie. Zorgt u er weer voor uw
kind(eren) goed te controleren aan het einde van de vakantie en indien nodig te behandelen
met het juiste antihoofdluismiddel?
En stuurt u ze vervolgens weer zonder gel en ingewikkelde vlechten naar school op de dag van de
controle? Graag! Daar maakt u de school, alle andere ouders (minder kans op verspreiding van luizen)
en natuurlijk ook de luizenmoeders erg blij mee!
Angelique Grippeling,
coördinator luizenmoeders/brigade

STAKING 13 APRIL
Morgen is de school gesloten ivm de staking van de leerkrachten.

