
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy  
Wij gaan voor veilig en vertrouwd 

 

Alles wat u wilt weten over het privacybeleid van De Haagse 

Scholen  

 

                     

 
 



                                                                                                    

 De Haagse Scholen en privacy  

Uw kinderen moeten opgroeien in een veilige omgeving. Het 

recht op privacy is voor ons een belangrijke thema. De 

Haagse Scholen hecht dan ook veel waarde aan de privacy 

en bescherming van persoonsgegevens  (zoals naam, adres 

ect.) van onze leerlingen, ouders en wettelijke 

vertegenwoordigers. Zo bereiden wij onze leerlingen voor op 

de wereld van morgen.   

 

Wat doet De Haagse Scholen aan de waarborging van privacy? 

 We hebben een eigen privacy beleid  

 We investeren in bewustwording onder personeel  

 Met externe partijen sluiten we verwerkersovereenkomsten 

(overeenkomst met bindende afspraken over privacy) 

 We helpen onze scholen met:  

1. In kaart brengen van mogelijke risico’s met betrekking tot privacy 

2. Scholing op gebied van privacy 

 

In onze scholen gaat een grote hoeveelheid aan informatie om, zo ook veel 

persoonsgegevens van onze leerlingen. Om goed met deze gegevens om te 

gaan verantwoorden wij ons aan de hand van deze 6 gouden regels: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Doel: waarom verwerk je persoonsgegevens? Bijvoorbeeld: Onderwijs 

geven en organiseren, leerlingen begeleiden, leermiddelen verstrekken. 

2. Doelbinding: wat doe je met de gegevens? Bijvoorbeeld: Verzamelde 

informatie komt uitsluitend ten goede van het gestelde doel. 

3. Grondslag: mag je de gegevens verwerken? Bijvoorbeeld: Toestemming 

ouders, overeenkomst, wet, vitaal belang, belang van het kind. 

4. Dataminimalisatie: Heb ik niet teveel data? Bijvoorbeeld: Uitsluitend 

gegevens verzamelen die écht nodig zijn om doelen te bereiken. Mensen 

alleen toegang geven tot wat ze minimaal nodig hebben voor de 

uitvoering van hun functie. 

5. Transparantie/rechten van de betrokkene: heb ik betrokkene voldoende 

geïnformeerd? Bijvoorbeeld:  Leerlingen/ouders begrijpelijk informeren over 

verzamelde informatie en hun rechten. 

6. Technische en organisatorische maatregelen: Heb ik de juiste 

maatregelen getroffen om verlies van persoonsgegevens te voorkomen? 

Bijvoorbeeld: opbergen van leerlingdossiers in afsluitbare kast en lokaal op 

slot zetten wanneer er niemand in zit. 

 Privacy 



                                                                                                    

Wist u dat: 

- Alle persoonsgegevens die verzameld worden vallen onder de Wet 

bescherming persoonsgegevens/ Algemene verordening 

gegevensbescherming. 

- U altijd inzage recht heeft in dossiers van uw kind. 

- U als ouder het recht heeft op correctie, overdraagbaarheid en verwijdering 

van de gegevens van uw kind. 

- Ouders het recht hebben om toestemming tot publicatie of gebruik van 

beeldmateriaal (op het internet)  op elk moment terug te trekken. 

- Uw school een leerlingdossier twee jaar moet bewaren nadat een kind van 

school is gegaan. In sommige situaties legt de wet- en regelgeving voor het 

onderwijs een langere bewaartermijn op. Gegevens van in- en uitschrijving en 

adresgegevens mogen (met de juiste verantwoording aan de hand van de 5 

gouden regels) vijf jaar bewaard worden bijv. ten behoeve van de 

organisatie van een reünie. 

- De gegevens voor het berekenen van de betalingen moeten binnen acht 

weken nadat uw kind van school is vernietigd worden.  

- Gegevens over leerlingen die naar een school voor speciaal onderwijs zijn 

doorverwezen, moet een school 3 jaar na het vertrek van de leerling 

bewaren. 

- U toestemming nodig hebt als u foto’s van iemand anders wilt publiceren.  

- Op de website van De Haagse Scholen hebben we een privacy statement. 

 

 

Bij twijfel of vragen neem contact op met 

de schooldirectie! 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

"Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen"  

De Haagse Scholen is een stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag.  

Peuterspeelzalen De Haagse Scholen is een stichting voor peuterspeelzalen in Den Haag. 


