
 

 

Aan de ouders/verzorgers van 

leerlingen van WSKO basisscholen 

 

 

 

 

 

 

Datum: 21 juni 2018 

Betreft: AVG 

Kenmerk:   18 MH 046 

 

 

 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s),  

 

Graag willen wij u informeren hoe de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs zich heeft voorbere id 

op de invoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). WSKO erkent 

het belang om zorgvuldig om te gaan met de gegevens van de leerlingen; hun privacy is voor onze 

WSKO-scholen altijd al belangrijk geweest. Desalniettemin leidt n ieuwe wetgeving ook op onze scholen 

op onderdelen tot aanpassingen. Zo worden onze bestaande protocollen en reglementen aangepast 

aan de nieuwe wetgeving.  

 

Leerling gegevens 

De school heeft leerling gegevens nodig om goed onderwijs te kunnen geven en de begeleiding daarop 

te kunnen afstemmen. Ook worden gegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie 

van onze scholen. De meeste leerling gegevens komen van u als ouder/verzorger (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 is voor de juiste begeleiding van 

uw kind. 

 

Tijdens lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte 

set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identif iceren. Met de leveranciers van 

deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt in de vorm van verwerkersovereenkomsten over 

het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerling gegevens 

alleen gebruiken voor het doel waarvoor dit programma bestemd is.  

 

Voor de leerling gegevens en het leerlingvolgsysteem gebruikt WSKO het digitale systeem Parnassys. 

Het programma is beveiligd en de toegang tot de leerling gegevens is beperkt tot die teamleden van de 

school, voor wie de informatie relevant is.  

In geval van uitwisseling van leerling gegevens met andere organisaties wordt daartoe vooraf 

toestemming gevraagd aan u als ouder/verzorger, tenzij die uitwisseling al geborgd is op grond van de 

wet.  



 

 

 

U als ouder/verzorger heeft het recht om de gegevens van en over uw kind(eren) in te zien, te laten 

corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Sommige gegevens worden 

echter vastgelegd op basis van wetgeving of voorschriften en kunnen dan niet gecorrigeerd c.q. 

verwijderd worden.  

 

Met vriendelijke groet, 

College van Bestuur 

 

 

 

 

 

Jos van der Ende 

 

 

 


