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Privacy in de klas en tijdens online lessen 
 
Privacy is de voorbije jaren uitgegroeid tot een belangrijk onderwerp van gesprek, voortvloeiend uit de 
aangescherpte wetgeving in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van 
kracht is. De belangrijkste richtlijnen en onze werkwijze om de privacy van onze leerlingen te waarborgen zijn 
in de voorbije jaren al uitgewerkt en zijn terug te vinden via de digitale boekenkast op het Ouderportaal en op 
onze website. 
In de voorbije periode hebben wij niet alleen fysiek onderwijs verzorgd, maar noodgedwongen ook onderwijs 
en gesprekken op afstand (online) georganiseerd. We voorzien dat we ook in de komende periode door 
quarantainemaatregelen van leerlingen en teamleden mogelijk ook in de positie zullen komen dat dit 
noodzakelijk zal zijn. Graag willen wij u wijzen op een aantal privacyregels die specifiek betrekking hebben op 
het online onderwijs en de online gesprekken, aangezien wij privacy van u, uw kind(eren) en ons personeel zeer 
belangrijk vinden.  
 
Beeld- en/of geluidopnames 

• Een schoolgebouw is géén openbare ruimte, waar iedereen toegang toe heeft; alle bezoekers van de 
school hebben zich te houden aan de schoolregels. Op de momenten dat wij online lessen verzorgen, 
dient dit te worden beschouwd als een verlengde van de reguliere onderwijssetting. Dat betekent dat 
dezelfde regels m.b.t. privacy en het maken van beeld- en/of geluidsopnames van toepassing zijn. 

• De AVG geldt voor iedereen en geeft behalve rechten ook een plicht om de privacy van anderen te 
respecteren 

• De algemene regel is: iedereen heeft recht op privacy. Het maken van foto’s of films op school en het 
publiceren daarvan, is alleen toegestaan is als de ouder daarvoor toestemming heeft gegeven. Foto’s 
waarbij de geportretteerde in een schadelijke of negatieve context in beeld wordt gebracht, zijn nooit 
toegestaan. 

• Voor het maken van beeld- en/of geluidsopnames voor eigen intern gebruik op school (bijv. 
nascholingsdoeleinden, professionalisering) is geen toestemming nodig  

• Voor het maken van foto’s, films en/of geluidsopnames door ouders op het schoolterrein (en dus ook 
tijdens de online lessen / gesprekken) verlenen wij geen toestemming. Dat geldt ook voor andere 
externen partners / organisaties. Wie ondanks deze afspraken toch beeld- of geluidsopnames maakt, 
handelt in strijd met de schoolregels en wordt hiervoor ter verantwoording geroepen. 

• Leerlingen en hun ouders/verzorgers/begeleiders zijn geheimhouding verplicht indien zij door het 
online onderwijs informatie verkrijgen over individuele kinderen en/of hun ouders of verzorgers. De 
school heeft het recht leerlingen / ouders de toegang tot het online onderwijs te ontzeggen, indien 
deze gedragscode in ernstige mate overtreden wordt, 

• Mogelijk wordt er t.b.v. het volgen van de ontwikkeling van de leerling of ter controle van de 
aangeboden leerstof bewijslast gevraagd in de vorm van een ingestuurd foto/film van leerlingen. Dit 
beeldmateriaal wordt nadat het is ingezien door de leerkracht uit ons computersysteem verwijderd. 

 
Softwareprogramma’s  

• Tijdens de lessen (op school en thuis) maken wij gebruik van een aantal digitale softwarepakketten. 
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maken we o.a. 
gebruik van Basispoort. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld 
een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Via Basispoort worden er dus geen leer- of 
toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.  

• Wij hebben met alle leveranciers schriftelijke afspraken gemaakt over de gegevens, die in onze 
softwareprogramma’s worden opgeslagen. De leverancier mag de leerlingengegevens alleen 
gebruiken voor specifieke onderwijsdoelen als wij daarvoor toestemming geven, zodat oneigenlijk 
gebruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Alle programma’s waarin 
toetsgegevens worden vastgelegd, zijn alleen toegankelijk via een persoonlijke inlog. Met alle 
leveranciers waarvan we softwarepakketten gebruiken waarbij ook leerlingengegevens worden 
opgeslagen, zijn zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten. De leveranciers verklaren 
daarmee zich te houden aan de privacyregels zoals de wetgever dat voorschrijft. 

 
De directie is altijd aanspreekbaar in die gevallen waarin bovenstaande afspraken niet voorzien. 


