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Op cbs De Linde wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft
leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden
de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste
leerlinggegevens komen van ouders (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 voor de juiste begeleiding van een leerling. De verzamelde
gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.
De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem en
leerlingvolgsysteem Parnassys. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens
is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat cbs de Linde onderdeel uit maakt van Federatie
Veluwezoom en IIsselstreek wordt daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld.
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een
beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de
leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de
gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als
de school daar toestemming voor geeft.
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt cbs De
Linde gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via
gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk
als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens
nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over
het gebruik van de leerlinggegevens.
Basispoort maakt voor het schooljaar 2018/2019 gebruik van de volgende set met gegevens:
-

(een identificatienummer van Basispoort) voornaam, achternaam, tussenvoegsel,
geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het
identificatienummer van de school.

Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of
te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze
rechten, kan contact worden opgenomen met de leraar/lerares van de leerling, of met de
schooldirecteur. Op deze school is een privacyreglement van toepassing dat op onze website te vinden
is. Hierin is beschreven hoe op school wordt omgegaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn
van ouders en leerlingen.

