Handreiking privacyregels op school
uitleg voor ouders

Een school werkt samen met diverse partijen. Een onderdeel van deze
samenwerking is gegevensuitwisseling. Onze medewerkers gaan zorgvuldig om
met persoonsgegevens. Het is voor u als ouder goed om te weten wat uw
rechten zijn in verband met uw privacy en de privacy van uw kind. Hoe wij dat
doen volgt in deze uitleg.
De scholen van Stichting Almere Speciaal
De scholen Olivijn, Aventurijn en Bongerd vallen onder Stichting Almere Speciaal
en hanteren de wettelijk vastgestelde regels omtrent de privacy van u en uw
kind. De Wet Bescherming Persoonsgegevens1 vormt daarbij de basis. Deze wet
is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig
worden gebruikt (geheimhoudingsplicht) en misbruik ervan wordt tegen gegaan.
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving
geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet Bescherming Persoonsgegevens
geldt dan niet meer.
Hoe gaan wij om met de gegevens van en over onze leerlingen?
Over de ingeschreven leerlingen verzamelt de school alle informatie die
noodzakelijk is om hen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij het doorlopen
van de school. Dit is het zgn. leerlingdossier. Het leerlingdossier is alleen
toegankelijk voor de begeleiders van een leerling in de school / medewerkers
van de school. De gegevens van de leerlingen worden op een plaats bewaard
waar alleen medewerkers van de school bij kunnen komen.
De gegevens worden goed (digitaal) beveiligd en drie jaar bewaard.
In de school wordt regelmatig over leerlingen gesproken bij bv de
rapportvergadering, de leerlingbespreking en het interne zorgoverleg. Deze
overleggen zijn bedoeld om de vorderingen van leerlingen te volgen, problemen
te signaleren en afspraken te maken over de begeleiding. Voor leerlingen die
extra ondersteuning krijgen of nodig hebben, wordt samengewerkt met externe
deskundigen. Voor deze leerlingen zijn naast de gewone persoonsgegevens als
naam en adres, ook de bijzondere gegevens zoals informatie over gezondheid of
problemen in de ontwikkeling van de leerling van belang. De school, maar ook
andere specialisten hebben deze gegevens nodig om de leerling goed te kunnen
helpen.
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Zie voor verdere gegevens over de Wet Bescherming Persoonsgegevens de website:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wet-beschermingpersoonsgegevens

Samenwerking met externe partijen
Er zijn bij de scholen van Stichting Almere Speciaal een groot aantal partijen in
of buiten Almere nauw betrokken bij de ontwikkeling van en zorg aan onze
leerlingen. Een onderdeel van die samenwerking is gegevensuitwisseling. De
school mag niet zomaar de gegevens van leerlingen aan anderen geven. Ook
niet aan externe partijen zoals jeugdhulp, leerplichtambtenaar, Jeugd-GGZ,
samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere, wijkteams/CJG's, enz.
Delen van informatie
Het moet voor u als ouder duidelijk zijn welke gegevens worden gedeeld en
vastgelegd. Wanneer we uw kind met een externe partij willen bespreken of
wanneer we gegevens met externe specialisten willen delen dan vragen wij
vooraf eerst aan ouders/verzorgers toestemming. Ook voor het toesturen aan en
voor het opvragen van informatie bij andere instanties buiten onze school
hebben wij uw toestemming nodig.
- Is het kind jonger dan 12 jaar, dan moet de ouder toestemming geven
- Is het kind tussen 12 en 16 jaar, dan geven ouder en kind de
toestemming samen
- Is het kind ouder dan 16 jaar, dan is het hier zelf verantwoordelijk voor
Toestemming
Als een medewerker van de school met anderen wil overleggen over een leerling
dan vraagt hij of zij daar vooraf toestemming voor. Hij of zij legt goed uit:
- Met welke externe partij hij/zij informatie wil delen
- Om welke informatie het precies gaat
- Waarom hij/zij dat nodig vindt
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De scholen van Stichting Almere Speciaal werken volgens de “Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling”. De meldcode bestaat uit een stappenplan voor
professionals bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Meer
informatie vindt u op www.meldcode.nl .
Privacy beleid
De school van uw kind valt onder Stichting Almere Speciaal. De stichting heeft
een regeling voor de bescherming van persoonsgegevens en beleid over
uitwisseling van informatie (het privacy protocol). De ouders van de
medezeggenschapsraad hebben met dit protocol ingestemd, anders is de
regeling niet geldig. Alle medewerkers van de school hebben een verklaring
ondertekend waarin hij/zij verklaart dat hij/zij zich zal houden aan dat privacy
protocol.

