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Algemeen 

KSG De Breul respecteert de privacy van iedereen die bij de school betrokken is. Als school 

werken wij met verschillende soorten persoonsgegevens, zoals adresgegevens, e-mail-

adressen en resultaten (cijfers). Daar gaan wij zorgvuldig mee om. In deze privacyverkla-

ring, die in het bijzonder betrekking heeft op de persoonsgegevens van leerlingen en hun 

wettelijk vertegenwoordigers, vertellen wij u daar meer over. 

 

Privacybeleid  

KSG De Breul verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverant-

woordelijke met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Al-

gemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. 

Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement (zie : 

www.de-breul.nl/downloadcentrum). 

 

Persoonsgegevens en doel verwerking 

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als dat nodig is om de doelen te verwezenlijken 

zoals verwoord in het Privacyreglement. Het gaat om de volgende (categorieën van) per-

soonsgegevens, waarbij relevant is dat deze alleen worden verwerkt voor zover deze 

noodzakelijk zijn voor een van de beschreven doeleinden:  

 naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, post-

code, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde 

gegevens zoals het e-mailadres, alsmede het bankrekeningnummer van de be-

trokkene;  

 het BSN-nummer;   

 nationaliteit en geboorteplaats;   

 persoonsgebonden leerlingnummer;  
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 gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van 

de leerling;  

 gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor 

zover die noodzakelijk zijn voor het onderwijs;   

 gegevens over de leerresultaten, waaronder maar niet uitsluitend gerekend wor-

den test– en toetsgegevens, gegevens betreffende de aard en het verloop van het 

onderwijs, zaken die volgens de basisschool van invloed kunnen zijn op de pres-

taties in het voortgezet onderwijs, verzuim en afwezigheid van de leerling, de di-

agnostische eindtoets, het werk van het centraal examen en de rekentoets;  

 gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs en het verstrekken of 

ter beschikking stellen van (digitale) leermiddelen;   

 gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvings-

gelden, ouderbijdragen, vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse acti-

viteiten;   

 foto's en videobeelden met of zonder geluid van (les)activiteiten van de school;  

 (digitale) pasfoto’s;  

 inloggegevens voor het schoolnetwerk, de door de school gebruikte digitale leer-

middelen, sociale media en software applicaties voor onderwijsdoeleinden als-

mede inlogcodes voor de bestelling van reguliere leermiddelen bij de leverancier;  

 gegevens als eerder genoemd van de ouders, voogden of verzorgers van leer-

lingen en of sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag en gegevens over lidmaat-

schap van de ouderraad of de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.   

 camerabeelden van het schoolterrein en de algemeen toegankelijke ruimten van 

de school;  

 de gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de ca-

mera-opnamen zijn gemaakt;  

 andere dan de in het Privacyreglement bedoelde gegevens waarvan de verwer-

king wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wette-

lijke regeling.  

 

De verwerking van persoonsgegevens van leerlingen heeft ten doel:  

 de toelating en inschrijving van de leerling bij de school (artikel 6 lid 1b (lid 1e voor 

het openbaar onderwijs)); 



  

 

 

 KSG De Breul 

 de organisatie of het geven van het onderwijs, de (individuele) schoolbegeleiding 

van leerlingen, het opstellen van een onderwijskundig rapport en het geven van 

studieadviezen (artikel 6 lid 1c AVG); 

 het bij uitschrijving van een leerplichtige leerling informeren van de vervolgschool 

over het gevolgde onderwijs en de behaalde studieresultaten (artikel 6 lid 1c AVG); 

 het gebruik van een leerlingvolgsysteem dat de school inzicht verschaft in de cog-

nitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en mogelijkheid biedt tot 

beheer en delen van deze gegevens met de docenten van de leerlingen en de ou-

ders/verzorgers en leerlingen (artikel 6 lid 1c AVG); 

 het uitvoeren van de op KSG De Breul rustende verplichtingen en bevoegdheden 

op grond van de wet en daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving, waaronder 

(doch niet uitsluitend) de Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo), de Wet Medezeg-

genschap scholen (WMS), de Leerplichtwet en daarop gebaseerde regelgeving (ar-

tikel 6 lid 1c en 1e AVG); 

 het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen (artikel 6 lid 1c AVG); 

 het geven van onderwijs met behulp van digitale leermiddelen en digitale diensten 

(diensten van de informatiemaatschappij) (artikel 6 lid 1a AVG); 

 het verstrekken van inloggegevens voor het schoolnetwerk en digitale leermidde-

len en – diensten (artikel 6 lid 1b AVG); 

 het berekenen en vaststellen van ouderbijdragen (artikel 6 lid 1b AVG); 

 het behandelen van geschillen aanhangig gemaakt bij klachten- en geschillencom-

missies (artikel 6 lid 1c AVG); 

 het laten uitoefenen van accountantscontrole (artikel 6 lid 1c AVG); 

 het medewerking verlenen aan een aanvraag van ouders, respectievelijk leer-

lingen, van leerlingenvervoer (artikel 6 lid 1c AVG); 

 het bekend maken van informatie over de organisatie, de activiteiten van de school 

in de schoolgids, op de website en sociale media (artikel 6 lid 1a AVG); 

 het opstellen en vormgeven van een (digitaal) smoelenboek met de foto’s van leer-

lingen (artikel 6 lid 1a AVG); 

 beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd 

aan de zorg van KSG De Breul, waaronder in ieder geval het verstrekken van een 

leerlingpas (artikel 6 lid 1f AVG); 
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 het uitvoering geven aan de wettelijke verplichting gegevens te verstrekken aan 

het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, de onderwijsinspectie, en ove-

rige instanties, waaronder maar niet uitsluitend de instanties die onderdeel uitma-

ken van het Zorgadviesteam (ZAT) voor zover de verplichting daartoe voortvloeit 

uit de wetgeving, inclusief de op de onderwijswetgeving gebaseerde bekostigings-

voorwaarden (artikel 6 lid 1c AVG); 

 het voldoen aan een verzoek van een bestuursorgaan dat is belast met de uitvoe-

ring van een publiekrechtelijke taak (artikel 6 lid 1e AVG). 

 

Beveiligen en bewaren  

De school neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en 

andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatrege-

len zijn opgenomen in ons veiligheidsbeleid. Zo verwerken we alleen persoonsgegevens 

binnen de EU. Bovendien hanteren we verschillende technische en organisatorische 

maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen wor-

den of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Voor-

beelden van deze maatregelen zijn het gebruik van encryptie en het trainen van onze me-

dewerkers op het gebied van privacy. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgege-

vens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde 

maatstaven aanhouden. 

 

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Hier-

bij houdt KSG De Breul zich aan de wettelijke bewaartermijnen.  

 

Derden 

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens 

wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de 

overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw 

gegevens verwerken in opdracht van de school worden afspraken gemaakt om ervoor te 

zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd. Voorbeelden van andere organisa-

ties waar wij soms ook persoonsgegevens mee delen zijn: het Samenwerkingsverband 

passend onderwijs (SWV), de leerplichtambtenaar, de instellingsaccountant, de Inspectie 
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van het Onderwijs en het ministerie van OCW (DUO). Uiteraard gebeurt dit alleen voor 

zover dit noodzakelijk is, en er sprake is van een specifieke grondslag. In veel gevallen zijn 

wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens met deze organisaties te delen. Als dat niet 

zo is, is meestal toestemming nodig van de leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger.  

 

Informatie en rechten 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft 

het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voor-

komende gevallen aan de school vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te 

beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.  

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan 

met privacy en persoonsgegevens? Dan kunt u altijd contact opnemen met KSG De Breul. 

 

De contactgegevens van onze school zijn: 

 

 Katholieke Scholengemeenschap De Breul 

 Arnhemse Bovenweg 98 

3700 AE Zeist 

Telefoon: 030 691 56 04 

E-mail: info@de-breul.nl 

 

Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescher-

ming (FG).  Dat is de heer W.E. Wedman. Hij is tevens bestuurssecretaris en bereikbaar via 

het telefoonnummer (030)6915604 of per e-mail: info@de-breul.nl. 

 

Heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook 

dan contact op met onze FG via de hiervoor genoemde contactgegevens. Mocht u er sa-

men met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezicht-

houder, de Autoriteit Persoonsgegevens via (https://autoriteitpersoonsgege-

vens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens).  

mailto:info@de-breul.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens
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Aanpassen privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website 

plaatsen wij eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgen 

wij voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. 

Tevens geven wij aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd. 

 

 

 

 


