
 

 

Stichting PrimAH 

Privacybeleid op de school 

Privacy en de basisscholen van Stichting PrimAH 

Op een basisschool wordt gewerkt met persoonsgegevens. We 

verzamelen veel informatie over onze leerlingen, ouders en  

verzorgers. Deze informatie wordt op allerlei manieren  

opgeslagen: in de digitale systemen, in het online zorgsysteem en 

op verschillende formulieren.  

Alle medewerkers van Stichting PrimAH hebben in de afgelopen 

periode een bijeenkomst gehad over het toepassen van de  

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): in de  

volksmond ook wel de “nieuwe privacywet” die op 25 mei 2018 is 

ingegaan.  

Stichting PrimAH heeft voor al haar 12 scholen een sluitend beleid 

geschreven om aan deze nieuwe wet te voldoen. Bij dit beleid 

hoort ook een aantal procedures waar u als ouder direct mee te 

maken krijgt. In deze nieuwsbrief informeren we u over een voor u tastbare procedure: het publiceren van beeld-

materiaal. 

 

Vragen over de privacy van uw zoon/dochter? 

We begrijpen dat u soms vragen heeft over hoe de 
school van uw zoon of dochter om gaat met  
privacy. Het beste gaat u met uw vraag eerst naar 
de leerkracht of schooldirecteur. 
 

Mocht u direct al vragen hebben over het beleid 
van Stichting PrimAH, dan kunt u zich richten tot de 
Manager Informatiebeveiliging en Privacy (MIBP) 
via privacy@primah.org.  

Voor het volledige beleid en alle 

formele procedures verwijzen we 

u naar de website van  

Stichting PrimAH: 

 

www.primah.org 

mailto:privacy@primah.org
http://www.primah.org


 

Beeldmateriaal 

Sinds de nieuwe wet zijn er nieu-

we regels voor het publiceren van 

beeldmateriaal. Voor scholen  

zorgen deze nieuwe regels voor 

een behoorlijke uitdaging: we 

kunnen niet verder zoals we  

gewend waren.  

Als we de regels helemaal zouden volgen, moet iedere school 

voor elke foto opnieuw toestemming vragen.  

Dit is voor scholen niet werkbaar, het zou teveel ten  

koste gaan van de onderwijstijd. Om het toch zorgvuldig te 

doen volgt Stichting PrimAH het advies van de  

PO-raad en Kennisnet op. We hebben u de afgelopen  

periode toestemming gevraagd voor een aantal categorieën van publicatie. Als u voor één of meer categorieën 

geen toestemming heeft gegeven voor publicatie, zorgt de school er voor dat er geen beelden (foto of video) van 

uw zoon of dochter worden gepubliceerd (binnen die categorie). U heeft altijd de mogelijkheid om op te vragen 

welke toestemming u heeft gegeven of om de toestemming te wijzigen. We zullen u ieder jaar in september op  

deze mogelijkheid wijzen.  

We hopen op deze manier door te kunnen gaan met het verspreiden van foto’s van activiteiten met respect voor 

ieders wensen rond privacy. 

LET OP: als u het formulier niet inlevert, geeft u aan dat u voor alle categorieën géén toestemming geeft = geen 

beeldmateriaal van uw zoon/dochter (ook geen schoolfoto!) 

De nieuwe regels in het kort 

 Voor het publiceren van beeldmateriaal van  

leerlingen, ouders en medewerkers moet altijd 

toestemming gegeven worden. 

 

 Deze toestemming moet per manier van  

publiceren gegeven worden en moet  

expliciet zijn: dat wil zeggen dat je als school 

duidelijk maakt waar je de beelden gaat publice-

ren. 

 

 De toestemming moet actief gegeven worden. 

Een school mag dus niet meer zeggen: “Als we 

niets van u horen, dan stemt u toe”. 

Foto’s door ouders 

De basisschooltijd is een tijd 

met veel leuke en spannende 

activiteiten. Wij begrijpen 

goed dat u deze momenten 

vast wilt leggen. Met de komst 

van de smartphone heeft bijna 

iedereen altijd een camera op 

zak en een foto is zo gemaakt. Als school kunnen 

we u niet vragen om te stoppen met het maken van 

foto’s, maar we vinden het wel belangrijk dat in en 

rond school rekening met elkaar wordt gehouden. 

Daarom willen we u vragen om elkaars privacy te 

respecteren en de volgende afspraken met elkaar te 

maken. 

Afspraken 

 Probeer foto’s te maken waar alleen uw zoon 

of dochter op staat; 

 Staan er andere leerlingen, leerkrachten of 

ouders op uw beelden? Wees dan zeer terug-

houdend met het plaatsen van de beelden op 

Social Media. U kunt immers niet voor ande-

ren bepalen of ze met hun gezicht op internet 

willen staan; 

 Helpt u mee op school of bent u mee op 

schoolreis? Op dat moment bent u vrijwilliger 

en dan gelden de regels van de school. Vraag 

altijd de leerkracht voordat u foto’s maakt of 

verspreidt.  

 


