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Het Rondeel heeft als doel dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om dat 

doel te bereiken is het nodig om gegevens van de kinderen vast te leggen en op 

andere manieren te verwerken. Het Rondeel vindt het belangrijk om zorgvuldig om 

te gaan met deze gegevens en neemt haar verantwoordelijkheid hierin. In deze 

privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de gegevens van uw kind 

omgaan. 

De reden 

Het Rondeel verwerkt persoonlijke gegevens van uw kind om onze verplichtingen als 

onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens 

nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school en om de 

leerresultaten bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om 

bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van 

Onderwijs) en de leerplichtambtenaar.  

De gegevens 

Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens 

rechtstreeks van u (ouders/verzorgers) hebben gekregen. Voorbeelden zijn naam, 

adres en geboortedatum. Wij hebben deze gegevens nodig om uw kind onderwijs 

te geven en onze verplichtingen na te komen. Verderop in deze verklaring staat 

welke gegevens wij van uw kind verwerken. Op uw verzoek en met uw uitdrukkelijke 

toestemming verwerken wij ook medische gegevens van uw kind. Dit doen wij 

alleen als deze gegevens nodig zijn en om in noodgevallen goed te kunnen 

handelen. 

Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen 

niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als 

onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat wij de gegevens niet zullen 

gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze verklaring noemen. 

In een aantal gevallen zijn wij wel, zoals eerder aangegeven, verplicht om 

gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, 

de leerplichtambtenaar, de onderwijsinspectie, de GGD/schoolarts, het 

samenwerkingsverband voor speciaal onderwijs en de accountant. 

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij sluiten ons aan bij de 

bewaartermijnen zoals die in het primair onderwijs gelden en aan de 

bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. De bewaartermijnen 

kunt u opvragen bij de directeur van de school. 

Leerlingendossier 

Binnen Het Rondeel worden persoonlijke gegevens van kinderen opgeslagen in een 

leerlingendossier. Het Rondeel houdt een leerlingendossier bij om de ontwikkeling 

van uw kind te volgen en voortgang te registreren. Verder kunnen gegevens 

anoniem worden gebruikt voor statistiek en onderzoek. Het leerlingendossier is alleen 

digitaal toegankelijk voor een geautoriseerd persoon. De toegang is beveiligd met 

wachtwoorden. 

  



Als ouder heeft u invloed op wat er wel en niet in het leerlingendossier mag staan. 

Zo kunt u aanvullingen of wijzigingen in de persoonsgegevens laten opnemen. 

Binnen vier weken na uw verzoek laat de betreffende school schriftelijk weten of het 

verzoek wordt opgevolgd. 

Inzage 

Ouders hebben het recht om persoonsgegevens of de gegevens van zijn/haar kind 

in te zien of er een kopie van te ontvangen. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek 

indienen bij de directeur van de school waar uw kind staat ingeschreven. De school 

is verplicht om binnen vier weken na uw verzoek uw gegevens te laten inzien of een 

kopie toe te sturen. Het recht op inzage of kopie van uw persoonsgegevens kan in 

hoge uitzondering worden geweigerd als dit in het belang van de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer van een ander is. 

Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te 

beperken of helemaal te wissen uit de systemen van Het Rondeel. U heeft altijd het 

recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens 

voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens 

van uw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast. 

Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij 

toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften 

en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te 

bewaren. 

Beveiliging 

Het Rondeel is verplicht alles in te zetten om de persoonsgegevens van u en uw kind 

zo goed mogelijk te beveiligen: afgesloten kasten, deuren met sloten en de hoogste 

beveiliging van het leerlingadministratie-systeem. Het Rondeel heeft 

verwerkersovereenkomsten gesloten met partijen die gegevens verwerken voor de 

uitvoering van het onderwijs. 

 

 

  



Opsomming van de categorieën van persoonsgegevens 

 

Categorie  Toelichting  

1. Contactgegevens  1a: naam, voornaam, e-mail  
1b: geboortedatum, geslacht;  
1c: overige gegevens als: adres, postcode, woonplaats, 

telefoonnummer en eventueel andere gegeven die nodig 

zijn voor communicatie en als het van toepassing is een 

bankrekeningnummer voor het afhandelen van 

betalingen. 

2. Leerlingnummer Een administratienummer dat geen andere informatie 

bevat dan bedoeld onder categorie 1. 

3. Nationaliteit en 

geboorteplaats 

 

4. Ouders/verzorgers Contact gegevens van de ouders/verzorgers van 

leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, 

woonplaats, telefoonnummer en emailadres). 

5. Medische 

gegevens 
Alleen medische-/ gezondheidsgegevens die nodig zijn bij 

het nemen van aanvullende maatregelen om goed 

onderwijs te kunnen volgen en/of de begeleiding van de 

leerling. 

6. Godsdienst Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging 

van de leerling, alleen als deze noodzakelijk zijn voor het 

te volgen onderwijs. 

7. Leerresultaten, 

voortgang 
Gegevens over de aard en het verloop van het onderwijs 

en de behaalde leerresultaten, zoals: toets resultaten, 

begeleiding van de leerling en klas/ groep/ unit/ leerjaar. 

8. 

Onderwijsorganisatie 
Gegevens met het oog op het organiseren van het 

onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van 

leermiddelen. 

9. Financiën Gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van 

financiële ouderbijdragen (o.a. bankrekeningnummer 

ouders). 

10. Beeldmateriaal Foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van 

activiteiten van de school (op basis van toestemming); 

pasfoto in het leerling dossier voor identificatiedoeleinden 

(geen toestemming nodig). 

11. Leerkracht/ intern 

begeleider 
Gegevens van leerkrachten en begeleiders, voor zover 

deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het 

geven van onderwijs. 

12. BSN (PGN) In het onderwijs heet het BSN het PersoonsGebonden 

Nummer (PGN) of Onderwijsnummer. Het PGN is hetzelfde 

als het BSN. Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in 

hun administratie. 

13. Overige gegevens Andere dan de onder 1 tot en met 11 bedoelde gegevens 

waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met 

het oog op de toepassing van een wet. Deze gegevens 

zullen apart vermeld en toegelicht worden. 
 


