
 

 

 

Verwerkingsregister AVG 

Bijlage bij het Privacyreglement Sg Spieringshoek 

 

1. Gegevens die worden verwerkt door de school 

 

Sg Spieringshoek verwerkt de volgende gegevens digitaal:  

 

a. naam, voornaam, voorletter, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, tele-

foonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens zoals het e-mailadres;  

b. het BSN-nummer;  

c. nationaliteit en geboorteplaats;  

d. persoonsgebonden leerlingennummer; 

e. gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling;  

f. gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die 

noodzakelijk zijn voor het onderwijs;  

g. gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, de behaalde studieresulta-

ten, zaken die volgens de basisschool van invloed kunnen zijn op de prestaties in het voortge-

zet onderwijs en de diagnostische eindtoets;  

h. gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs en het verstrekken of ter beschik-

king stellen van (digitale) leermiddelen;  

i. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, ouder-

bijdragen, vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten;  

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

k. (digitale) pasfoto’s; 

l. inloggegevens voor het schoolnetwerk, de door de school gebruikte digitale leermiddelen, 

sociale media en software applicaties voor onderwijsdoeleinden alsmede inlogcodes voor de 

bestelling van reguliere leermiddelen bij de leverancier; 

m. gegevens als bedoeld onder a. en c., van de ouders van leerlingen en of sprake is van geza-

menlijk ouderlijk gezag en gegevens over lidmaatschap van de ouderraad of de oudergele-

ding van de medezeggenschapsraad; 

n. camerabeelden van het schoolterrein en de algemeen toegankelijke ruimten van de school, 

aula en gangen; 

o. de gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camera-opna-

men zijn gemaakt; 

p. andere dan de onder a. tot en met o. bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt ver-

eist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wettelijke regeling.  



 

 

De persoonsgegevens zijn deels afkomstig van ouders/verzorgers of leerlingen zelf, doordat deze, al 

dan niet op verzoek van Sg Spieringshoek heeft verstrekt. Deels zijn de gegevens door medewerkers 

van Sg Spieringshoek verzameld en verkregen van derden in het kader van de hieronder beschreven 

doeleinden: 

 

2. Doelen van de gegevensverwerking 

 

a. de toelating van de leerling bij de school; 

b. de organisatie of het geven van het onderwijs, de (individuele) schoolbegeleiding van leer-

lingen, het opstellen van een onderwijskundig rapport en het geven van studieadviezen; 

c. het bij uitschrijving van een leerplichtige leerling informeren van de vervolgschool over het 

gevolgde onderwijs en de behaalde studieresultaten; 

d. het gebruik van een leerlingvolgsysteem dat de school inzicht verschaft in de cognitieve ont-

wikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en mogelijkheid biedt tot beheer en delen van 

deze gegevens met de docenten van de leerlingen en de ouders/verzorgers en leerlingen; 

e. het uitvoeren van de op het bevoegd gezag rustende verplichtingen en bevoegdheden op 

grond van de wet en daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving, waaronder (doch niet uit-

sluitend) de Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo), de Wet Medezeggenschap scholen 

(WMS) en de Leerplichtwet; 

f. het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen; 

g. het geven van onderwijs met behulp van digitale leermiddelen en digitale diensten (diensten 

van de informatiemaatschappij); 

h. het verstrekken van inloggegevens voor het schoolnetwerk en digitale leermiddelen; 

i. het berekenen en vaststellen van ouderbijdragen; 

j. het behandelen van geschillen aanhangig gemaakt bij klachten- en geschillencommissies; 

k. het laten uitoefenen van accountantscontrole; 

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

lingenvervoer; 

m. het bekend maken van informatie over de organisatie, de activiteiten van de school op de 

website; 

n. het opstellen en vormgeven van een (digitaal) smoelenboek met de foto’s van leerlingen; 

o. beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de 

zorg van Sg Spieringshoek, waaronder in ieder geval het verstrekken van een leerlingpas; 

p. het uitvoering geven aan de wettelijke verplichting gegevens te verstrekken aan het Ministe-

rie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de onderwijsinspectie, en overige instanties, 

waaronder maar niet uitsluitend de instanties die onderdeel uitmaken van het Zorgadvies-

team (ZAT) voor zover de verplichting daartoe voortvloeit uit de wetgeving, inclusief de op de 

onderwijswetgeving gebaseerde bekostigingsvoorwaarden; 



 

q. het voldoen aan een verzoek van een bestuursorgaan dat is belast met de uitvoering van een 

publiekrechtelijke taak; 

r. het aanbieden van diensten door de schoolfotograaf (vanaf schooljaar 2018-2019) . 

 

3. De gegevens worden door de volgende interne functionarissen verwerkt: 

 

Functie / taak Toegang tot welke persoonsgegevens 

De rector-bestuurder en conrectoren De gegevens van leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s), 
LVS 

Afdelingsleiders 

 

De gegevens van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), cijfers, 
aanwezigheidsregistratie en LVS 

Onderwijsondersteuningscoördinator De gegevens van leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s), 
cijfers, aanwezigheidsregistratie en LVS 

Leerlingcoördinatoren De gegevens van de leerlingen, de NAW-gegevens van de 
ouder(s)/verzorger(s), cijfers, aanwezigheidsregistratie en 
LVS 

Decanen  De gegevens van leerlingen met wie ze vanuit hun functie 
een binding hebben, de NAW-gegevens van hun ou-
der(s)/verzorger(s), LVS 

Mentoren De gegevens van leerlingen met wie ze vanuit hun functie 
een binding hebben, de NAW-gegevens van hun ou-
der(s)/verzorger(s), cijfers en LVS 

Docenten De gegevens van de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) 
van de leerlingen aan wie zij lesgeven, cijfers, aanwezig-
heidsregistratie, LVS 

Functionaris gegevensbescherming 
(FG) 

De NAW-gegevens van leerlingen en hun ouder(s)/verzor-
ger(s) 

Leerlingenadministratie De NAW-gegevens van leerlingen en hun ouder(s)/ 
verzorger(s), LVS 

Medewerker financiële administratie  

 

De NAW-gegevens van leerlingen en hun ouder(s)/verzor-
ger(s) 

Applicatiebeheerder  De gegevens van leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) 
voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de functie 

Onderwijsassistenten De NAW-gegevens van leerlingen en hun ouder(s)/verzor-
ger(s) 

TOA’s  De NAW-gegevens van leerlingen en hun ouder(s)/verzor-
ger(s) 

Leerlingen Eigen persoonsgegevens en gegevens van ouder(s)/ 
verzorger(s) 

Ouder(s)/verzorger(s) De NAW-gegevens, persoonsgegevens van de eigen kin-
deren tot de leeftijd van 16 jaar 

Examensecretaris 

 

NAW-gegevens van leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s), 
cijfers, aanwezigheidsregistratie, LVS 

Roostermakers 

 

De NAW-gegevens van leerlingen, aanwezigheidsregistratie 



 

Functie / taak Toegang tot welke persoonsgegevens 

Verzuimcoördinator 

 

De NAW-gegevens van leerlingen en hun ouder(s)/verzor-
ger(s), aanwezigheidsregistratie 

 

  



 

 

4. De gegevens worden door de volgende externe verwerkers verwerkt:  

Op alle offerteaanvragen, opdrachten en overeenkomsten is steeds het bepaalde in het Convenant 

Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0 van toepassing. Met de leveranciers zijn verwerkersover-

eenkomsten gesloten. 

 

5. Bewaartermijn 

De meeste gegevens die door de school worden verwerkt, worden twee jaar nadat de leerling is uit-

geschreven vernietigd. Deze termijn geldt niet voor gegevens over in- en uitschrijving en verzuim, ge-

gevens die nodig zijn om te berekenen hoeveel bekostiging de school ontvangt en in voorkomend ge-

val het psychologisch rapport dat is opgevraagd bij een school voor primair onderwijs in het kader 

van de toelating en het door de leerlingen gemaakte werk inclusief cijferlijsten voor het SE en het CE.  

 Voor gegevens over in- en uitschrijving en verzuim is de bewaartermijn minimaal 5 jaar. 

 Voor gegevens die nodig zijn om te berekenen hoeveel bekostiging de school ontvangt is de 

bewaartermijn 7 jaar. 

 Voor het psychologisch rapport dat is opgevraagd bij een school voor primair onderwijs in 

het kader van toelating is de bewaartermijn 3 tot maximaal vijf jaar. 

 Voor het door de leerlingen gemaakte werk inclusief cijferlijsten is de bewaartermijn 6 maan-

den. 

 Camera- en videobeelden (gemaakt door beveiligingscamera´s) en gegevens over het tijdstip, 

de datum en de plaats waarop de videobeelden zijn gemaakt worden maximaal 4 weken be-

waard of voor de duur van de afhandeling van een geconstateerd incident. 


