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Privacy
Op de Torenberg wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school
heeft leerling gegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te
begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie
van de school. De meeste leerling gegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op
school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de
leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere
persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig
voor de juiste begeleiding van een leerling.
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Met de
leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van
de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerling gegevens alleen
gebruiken als de school daar toestemming voor geeft. Een andere maatregel die de privacy
van leerlingen beter gaat beschermen is het keten iD. Per 1 augustus 2018 gaat onze school
gebruik maken van het keten iD voor digitale leermiddelen die via Basispoort toegang
krijgen. Het keten iD is een uniek nummer dat uit 128 tekens bestaat. Aangezien het keten iD
geen persoonsgegevens bevat, wordt de herleidbaarheid van leerlingen beperkt wanneer er
gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen scholen en leveranciers van leermiddelen.
De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem en
het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Het programma is beveiligd en de toegang tot de
persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat onze school
onderdeel uit maakt van Scholengroep ProBaz worden daar ook (een beperkt aantal)
persoonsgegevens gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het
plaatsingsbeleid.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten
corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het
uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de directeur of de
Functionaris Gegevensbescherming.
Op onze school is een privacyreglement van toepassing dat te vinden is op de website van
scholengroep ProBaz (www.probaz.nl). Hierin is beschreven hoe op school wordt omgegaan
met leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.
In geval van uitwisseling van leerling gegevens met andere organisaties, wordt vooraf
toestemming gevraagd aan de ouders, tenzij die uitwisseling verplicht is op grond van de
wet.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van
de school, wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die
toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Voor
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vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares van de
leerling, of bij de schooldirecteur.
Scholengroep ProBaz heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG
houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Als u vragen heeft over Privacy dan kunt u contact opnemen met
Judith van Waes (FG) via telefoonnummer 0115-531521 of via mail: info@probaz.nl.
Kledingvoorschriften
De school gebruikt de "leidraad kleding op scholen" van het ministerie. De voorschriften zijn
niet discriminerend en tasten vrijheid van meningsuiting niet aan. Gezichtsbedekkende
kleding of kleding die aanleiding kan zijn tot wanorde, is in de school niet toegestaan. In
voorkomende gevallen wordt contact met de ouders opgenomen.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2005/10/14/leidraad-kleding-opscholen
Geld of kostbare spullen mee naar school?
Om te voorkomen dat waardevolle eigendommen van kinderen op school kwijtraken of
beschadigd raken, willen we niet dat kinderen een GSM, i Pod, MP3 speler of dergelijke
zaken mee naar school nemen. (Uitzondering wordt gemaakt voor kinderen van buiten het
dorp die dagelijks op de fiets naar school komen. Zij leveren bij aankomst op school de GSM
in bij de leerkracht en nemen die na schooltijd weer mee naar huis) Ook geld mee naar
school is -afgezien van geld voor overblijven of bij een sporadische actie- niet nodig: Op
school is niets te koop! Graag uw medewerking daarbij!
Een veilige verkeerssituatie en verkeersonderwijs.
Samen met u proberen we de verkeerssituatie rond de school zo veilig mogelijk te maken.
Voor wat betreft de situatie direct vóór de school: Breng uw kind het liefst lopend of met de
fiets naar school. Komt u toch met de auto, rijdt u dan de straat in vanaf de Axelsestraat en
parkeert u de auto op de parkeerplaatsen vóór de school of verderop in de straat. Vriendelijk
verzoek namens de omwonenden: Zet u de auto niet -ook niet even- voor hun uitrit.
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