Privacyverklaring leerlingen
Stichting Openbaar Onderwijs Emmen
Contactgegevens Stichting Openbaar Onderwijs Emmen:
Smedingeslag 1a, 7824 HK Emmen
Functionaris gegevensbescherming:
Mevrouw A. Sueters
E-mail: a.sueters@oo-emmen.nl
Stichting Openbaar Onderwijs Emmen verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens. Stichting
Openbaar Onderwijs Emmen vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is
zich bewust van de privacywetgeving. Stichting Openbaar Onderwijs Emmen is verantwoordelijk voor
het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u en uw kind(eren). In deze privacy toelichting
leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van u en uw kind(eren) omgaan.
Hierbij leest u welke gegevens Stichting Openbaar Onderwijs Emmen verwerkt en hoe uw
persoonsgegevens en die van uw kind(eren) worden beveiligd. Hierbij leest u ook de informatie over
uw privacy rechten.

Waarom verwerken wij gegevens
Stichting Openbaar Onderwijs Emmen verwerkt persoonsgegevens van uw kind(eren) om onze
verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen.
Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig:
- voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met uw kind(eren) hebben en/of voor het
nakomen van onze wettelijke verplichtingen;
- om uw kind(eren) aan te melden als leerling op onze school;
- om de studievoortgang bij te houden;
- om u te informeren over de voortgang van uw kind(eren) en de activiteiten op school;
- voor het verstrekken of beschikbaar stellen van leermiddelen.
Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere
partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs), onderwijsinspectie en leerplicht.
Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van
beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog
geven.

Welke gegevens verwerken wij
Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als
ouders/ verzorgers/ voogden (vanaf hier in het document “ouders” genoemd) hebben gekregen.
U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld:

- NAW gegevens van uw kind(eren) (naam, geboortedatum, adres, geslacht, geboorteplaats);
- BSN nummer van uw kind(eren);
- contactgegevens van ouders (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres);
- gegevens betreffende school van herkomst;
- gegevens betreffende het verloop van het onderwijs en ondersteuning, behaalde studieresultaten en
voortgang van uw kind(eren);
- gegevens over aan-en afwezigheid van uw kind(eren);
- verslagen van gesprekken met ouders;
- beeldmateriaal (foto’s en video’s).
De gegevens van u en uw kind(eren) die wij vragen middels het inschrijfformulier zijn noodzakelijk om
uw kind(eren) te kunnen inschrijven bij Stichting Openbaar Onderwijs Emmen. De verstrekking van
deze gegevens zijn nodig om aan onze verplichtingen na te komen.
Bijzondere persoonsgegevens
Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens
genoemd.
Onze scholen registreren en verwerken bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens in
situaties waar het noodzakelijk is voor de speciale begeleiding van leerlingen of het treffen van
bijzondere voorzieningen in verband met hun gezondheidstoestand.

Hoe gaan wij om met de gegevens
Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer
gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze taken en plichten als onderwijsinstelling na te
komen. Dit betekent ook dat we de gegevens in principe niet zullen gebruiken voor andere doeleinden
dan wij in deze verklaring noemen. Als we gegevens willen gebruiken voor andere doeleinden, zullen
we u daar vooraf over informeren en zo nodig uw toestemming vragen.
Gegevens aan andere organisaties
In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van uw kind(eren) te
delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, leerplicht, de onderwijsinspectie,
GGD/schoolarts, samenwerkingsverband en accountant.
Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de
gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te
ondersteunen, een administratie systeem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden
opgeslagen, maar bij een andere organisatie. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de
verantwoordelijkheid van Stichting Openbaar Onderwijs Emmen. Met deze organisaties sluiten we
overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze
gegevens beveiligd worden.
Wij zullen de gegevens van uw kind(eren) niet delen met commerciële derde partijen voor andere
doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van uw kind(eren) nooit verkopen of verhuren aan derde
partijen.
Google Workspace for Education (voorheen G-Suite voor Education)
Bij Stichting Openbaar Onderwijs Emmen maken leerlingen gebruik van een Google-account. Dit
Google-account is geanonimiseerd en niet herleidbaar naar de leerlingen. Vanaf groep 5 wordt door
de school voor de leerlingen een Google-account aangemaakt. Desgewenst kunnen ook leerlingen in
lagere groepen gebruik maken van een Google-account. Dit is maatwerk voor elke school. De Google-

accounts vallen onder de “Google Workspacce for Education”; de beheerdersconsole voor Googleaccount.
Om een account te kunnen aanmaken verstrekken wij persoonlijke gegevens van uw kind aan
Google. De enige persoonlijke gegevens die wij verstrekken zijn de voor- en achternaam van uw
kind. Ondanks het doorgeven van dit persoonlijk gegeven zijn accounts van de leerlingen
geanonimiseerd. Deze account-anonimisering bestaat uit een combinatie van de schoolnaam + een
willekeurige cijfercombinatie. Uw kind communiceert dus niet met zijn/haar voor- en of achternaam
naar de buitenwereld. Alleen in de “Google Wordspace for Education” is de voor- en achternaam van
uw kind zichtbaar. Deze omgeving is enkel toegankelijk voor de ICT’er van de school, de bovenschoolse
ICT’ers van Stichting Openbaar Onderwijs Emmen en de netwerkbeheerder.
In het Privacybeleid Google Workspace for Education staat welke gegevens Google verzamelt uit
Google Workspace for Education - accounts en hoe Google die gegevens gebruikt en bekendmaakt.
Beveiliging van uw gegevens
Stichting Openbaar Onderwijs Emmen gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en de gegevens van uw
kind(eren). Hier zijn beveiligingsmaatregelen en procedures voor.
De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers kunnen
bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben.
Bewaartermijn
De gegevens die wij verzamelen, verwerken en bijhouden van u en uw kind(eren) worden in het
leerling dossier opgeslagen.
Een “leerling-dossier” bestaat uit twee componenten: de leerling administratie en het feitelijke
leerling-dossier.
• Het leerling-administratie dossier bevat gegevens die nodig zijn voor het bijhouden van administratie,
zoals persoonsgegevens en gegevens over de inschrijving, de uitschrijving en het verzuim van de
leerling.
• Het leerling-dossier bevat o.a. rapporten, uitslagen van testresultaten, gegevens uit het
leerlingvolgsysteem, verslagen van gesprekken, onderzoeksgegevens, observatieverslagen, schoolarts
en logopedie gegevens, informatie van de vorige school, afgesloten handelingsplannen en afspraken
die over of met de leerling zijn gemaakt.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Het leerling dossier wordt na uiterlijk 5 jaar
nadat de leerling het school heeft verlaten, verwijderd.

Welke rechten hebben een leerling en hun ouders
De privacy rechten van leerlingen onder 16 jaar worden uitgeoefend door hun wettelijke
vertegenwoordigers (ouders met ouderlijk gezag of voogden).
Als een leerling de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt is de leerling zelf die de rechten kan uitoefenen,
maar blijven de ouders tot 18 jaar het recht op informatie behouden.

Voor de leerlingen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en onder curatele zijn gesteld, van wie
een bewind of mentorschap is ingesteld, oefent de wettelijke vertegenwoordiger de privacy rechten,
voor zover het een aangelegenheid betreft waarvoor de leerling onbekwaam dan wel onbevoegd is.
Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen:
- om informatie te krijgen over hoe Stichting Openbaar Onderwijs Emmen de persoonsgegevens van u
en uw kind verwerkt.
- om inzage te krijgen in de gegevens die wij van uw kind(eren) verwerken.
- om gegevens te rectificeren. 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(eren) delen en/of uitwisselen worden aangepast.
- om gegevens te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van Stichting Openbaar Onderwijs
Emmen.
Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind(eren) te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit
mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of
wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.
- om de gegevens, die wij van uw kind(eren) verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te
dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen.
- in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen (verder) verwerken van persoonsgegevens.
- Stichting Openbaar Onderwijs Emmen zal geen besluiten nemen over uw kind(eren), die alleen
gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit
zonder menselijke tussenkomst genomen.
Een uitgebreide beschrijving van uw rechten en hoe u deze rechten kunt uitoefenen, kunt u lezen in
de Procedure Verzoek rechten van betrokkenen.
Als u vragen heeft over hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind of hierover een klacht wilt
indienen, dan kunt u altijd contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (zie de
contactgegevens bovenaan deze toelichting). U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

