Privacy-beleid MeerderWeert :
Algemeen
Meerderweert wil zorgvuldig en integer met de privacy van de kinderen, ouders en
medewerkers omgaan. Daarom heeft Meerderweert voor al haar medewerkers, vrijwilligers
en stagiaires een gedragscode geschreven. Natuurlijk is de gedragscode vooral bedoeld om
‘goed gedrag’ te waarborgen en is zorgvuldigheid en integriteit inzake privacy daarvan een
onderdeel.
Het is bijna onmogelijk om een ‘waterdicht’ beleidsstuk te schrijven omdat privacy niet
geregeld is in één of enkele wetten, maar ook onderdeel is van allerlei andere specifieke
regelingen. Zo is er bijvoorbeeld een Wet Bescherming Persoonsgegevens, maar zijn er
bijvoorbeeld ook regelingen in het kader van informatieplicht aan gescheiden ouders.
Daarom beperken we ons tot een algemene gedragsregels en beschrijven enkele veel
voorkomende situaties. In het kader van zorgvuldigheid hebben we dit artikel juridisch laten
controleren.
In algemene zin is het goed als scholen ouders actief zaken voorleggen en bijvoorbeeld een
schriftelijke verklaring van ‘geen bezwaar’ vragen in voorkomende gevallen.
Door mensen actief te benaderen krijgen ze de kans na te denken en keuzes te maken.
Binnen Meerderweert hebben we over een aantal zaken afspraken gemaakt:
Foto’s en filmopnames op scholen.
Als ouders op school foto’s of filmopnames maken en hier alleen een persoonlijk belang bij
hebben, is er niets op tegen. Wel als de makers daar ongebruikelijke dingen mee gaan
doen, zoals plaatsing op een website of bij commercieel gebruik.
Ook als een school zelf foto’s maakt en bijvoorbeeld op haar website zet. De wet zegt over
dit laatste dat de school een redelijk belang moet hebben. Bijvoorbeeld het illustreren van
een activiteit. Foto’s of video’s gemaakt door de school, worden alleen vertoond in school
gerelateerde publicaties (waaronder social media), voor nascholings-doeleinden, opleiden
van stagiaires en/of voor publicaties van de stichting Meerder-Weert, waarvan de school
deel uitmaakt. We zorgen er voor dat de website van de school alleen algemene en
positieve opnamen bevat.
Verspreiden van klassenlijsten met namen, telefoonnummers, etc.
Het is begrijpelijk dat het voor ouders ook handig is, vooral in lagere groepen, mailadressen
en telefoonnummers van klasgenootjes te hebben, maar het kan zijn dat ouders liever niet
hebben dat deze gegevens verspreid worden. Daarom moeten scholen dit niet doen. Willen
ze dat wel, dan vragen ze vooraf schriftelijk een verklaring van geen bezwaar.
Informatie aan gescheiden ouders over hun kinderen.
De Raad voor de Kinderbescherming heeft hiervoor een gedragscode opgesteld, waarin een
onderscheid wordt gemaakt in ‘ouders die gezamenlijk belast zijn met ouderlijk gezag (coouderschap) en ouders, waarvan er één met het ouderlijk gezag belast is.’
In het eerste geval nodigt school de ouders bijvoorbeeld samen uit voor een ouderavond. In
het tweede geval niet, maar worden wel beide ouders geïnformeerd. School heeft alleen
informatieplicht over ‘belangrijke’ zaken. Denk hierbij aan informatie die tijdens een
ouderavond wordt verstrekt. Soms beslist de rechter dat de ouder zonder gezag geen
informatie meer krijgt, omdat dit beter is voor het kind. Ook dient school geen informatie te
geven die mogelijk gebruikt wordt om voordeel ten koste van de andere ouder te behalen.
In voorkomende gevallen benaderen Meerderweert scholen de Raad voor de
Kinderbescherming voor advies.

Vertrouwelijke gegevens van kinderen en ouders beheren.
Bij inschrijving van een leerling worden de gegevens opgenomen in het administratiesysteem van de school. Deze gegevens kunnen uitgewisseld worden t.b.v. educatieve
software.
Gegevens uit het administratiesysteem worden ook verstrekt aan de GGD t.b.v. de
preventieve screening door de schoolverpleegkundige.
We geven, zonder uw toestemming, geen gegevens van leerlingen door aan niet aan school
gerelateerde personen of instanties.
Dossiers van kinderen.
Alle kinderen hebben op school een eigen dossier. Ouders mogen het dossier van hun eigen
kind(eren) altijd inzien. Dit gebeurt op school, na een afspraak met de leerkracht.
Internet en e-mailgebruik.
We zorgen ervoor dat internet- en e-mailgebruik geschiedt onder begeleiding en strikte
regels zoals vermeld in de schoolgids, bedoeld om de kinderwereld te beschermen.
Social media
Onze school is zich ervan bewust dat de sociale media een onlosmakelijk onderdeel vormen
van de huidige samenleving en leefomgeving van onze leerlingen, ouders en andere
belanghebbenden.
Social media kan op verschillende manieren ingezet worden:
 om een bijdrage te leveren aan de profilering van de school.
 om de communicatie met verschillende doelgroepen in en om de school te versterken.
 om het curriculum van de school mede inhoud te geven.
Social media (met name Facebook) kan een bijdrage leveren aan een positief imago van de
school. Tegelijk is er ook het besef dat berichten op social media (onbewust) de goede
naam van de school en betrokkenen kunnen schaden.
Om deze reden vragen wij alle betrokkenen bewust om te gaan met social media.
Hierbij vinden we dat, net als voor de communicatie in de normale wereld geldt, de school
en de gebruikers van social media de reguliere fatsoensnormen in acht dienen te nemen en
de nieuwe mogelijkheden met een positieve insteek benaderen.
De school vertrouwt erop dat medewerkers, ouders, leerlingen en andere betrokkenen
verantwoord om zullen gaan met social media.

