Bijlage 4
BIJKOMENDE INFORMATIE
“GDPR” ( Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) gaat over het beheer en de beveiliging van
persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als school moeten wij u vanaf mei 2018 in kennis stellen welke
gegevens wij van uw kind willen verzamelen om te gebruiken en/of uit te wisselen en in welke hoedanigheid dit
zal gebeuren. Daarom hebben wij in deze bijlage een overzicht gemaakt waarop u een akkoord of niet akkoord
dient te geven alvorens wij bepaalde persoonsgegevens mogen gebruiken.
Gegevens uitwisselen via klaslijst:
Ouders hebben graag gegevens van medeleerlingen van hun kinderen om onderlinge contacten te kunnen
leggen of afspraken te maken. Gelet op de wet van de privacy willen wij u vragen of u ermee akkoord gaat
dat naam en adres van uw kind via een lijst worden uitgewisseld met andere ouders.
O Akkoord
O Niet akkoord
Gegevens uitwisselen in schoolverband:
In het kader van deelname door leerlingen in schoolverband aan wedstrijden, mogen namen van kinderen
gepubliceerd worden door de school en de inrichters van de wedstrijd.
O Akkoord
O Niet akkoord
Kriebelteam:
Na elke vakantie controleert het kriebelteam van onze school de kleuters op de eventuele aanwezigheid van
neten en/of luizen. Indien uw kind op de dag van controle niet aanwezig is zal de klasleerkracht uw kind bij
terugkomst controleren. Voor deze kriebelcontroles vragen wij uw toestemming alsook uw akkoord om
naamgegevens op de klassenlijsten te gebruiken voor het uitvoeren van deze controles:
I Ik geef toestemming aan het kriebelteam/klasjuf om mijn kind te controleren en ga
ermee akkoord dat de naamgegevens op de klassenlijst verwerkt staan.
O Ik geef géén toestemming aan het kriebelteam om mijn kind te controleren. Opgelet: Ik
laat de controle in dezelfde week als de schoolcontrole uitvoeren door een arts en bezorg
telkens een bewijs van de arts aan de school. Bij een besmetting in de klas dient uw kind
ook de extra volgcontroles bij de H.A. te laten uitvoeren. Dokterskosten zijn voor eigen
rekening.
Foto’s / filmpjes:
Akkoord: Er worden regelmatig foto’s of filmpjes gemaakt bij allerlei activiteiten in de school of bij
uitstappen. Vaak worden deze (hoofdzakelijk ‘niet-gerichte’) foto’s op digitale (school)platforms geplaatst
en/of uitgewisseld. Deze foto’s en/of filmpjes worden louter genomen om (school)gerelateerde sfeerbeelden
ter inzage te verstrekken. Wij gaan er -met het geven van deze info- vanuit dat u ermee akkoord gaat dat er
foto’s en/of filmpjes waar uw kind bij op kan staan gepubliceerd mogen worden via onze schoolkanalen.
Indien u er niet mee akkoord gaat dat er ‘gericht’ beeldmateriaal gebruikt wordt op onze digitale
(school)platforms, gelieve dan via mail contact op te nemen met de directie om dit kenbaar te maken.
U zal dan via de preventiedienst een document krijgen met meer informatie en de mogelijkheid om de
toestemming in te trekken. Mail naar kleuterschool@mariaberg.be en/of naar mariaberg@mariaberg.be
(Lagere school)
De ouder(s) van …………………………………………………………………………… klas: ……………………
School: ………. bevestigen hun akkoord of niet akkoord te hebben gegeven op alle bovenstaande punten.
Naam en handtekening van de ouder (*),

Datum: ………../..………./ 20……..

(*) Indien slechts één ouder tekent verklaart de ondergetekende t.o.v. de school in toepassing van de artikels
373 en 374 van het Burgerlijk wetboek te handelen met instemming van de andere ouder.
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