1 februari 2019

INSTEMMINGSFORMULIER PRIVACYGEGEVENS
Inleiding
Vanwege nieuwe privacywetgeving (AVG, 25 mei 2018) vragen wij u expliciet toestemming met betrekking tot
een aantal hieronder te noemen zaken.

Waarvoor vragen wij u toestemming?




Het maken van foto‐ en video‐opnamen van leerlingen tijdens schoolactiviteiten.
Het maken van video‐opnamen in de klas ten behoeve van professionaliseringsactiviteiten van
(aankomende) docenten.
Het uitwisselen van leerlingengegevens met de basisschool van uw zoon/dochter.

We hanteren hierbij de volgende spelregels:


M.b.t. uw toestemming:
De toestemming die u verleent geldt tot het moment dat uw zoon/dochter de leeftijd van 16 jaar
bereikt of dat deze door u weer wordt ingetrokken. U kunt de verleende toestemming op elk moment
weer intrekken. Het intrekken van uw toestemming kunt u doen door het sturen van een emailbericht
aan de administratie van de school ( administratie@hml.nl )
Vanaf de leeftijd van 16 jaar is iedere leerling zelf gemachtigd toestemming te verlenen (of deze weer
in te trekken). Vanaf die leeftijd zullen wij uw zoon/dochter zelf vragen om toestemming.



M.b.t. het maken van foto‐ en video‐opnamen van leerlingen:
Tijdens de schoolloopbaan van uw zoon/dochter zijn er vele bijzondere momenten. Schoolreisjes, ,
vieringen en feesten, culturele activiteiten, sportwedstrijden, diploma‐uitreikingen en andere
bijzondere activiteiten waaraan uw zoon/dochter deelneemt. Van al deze mooie momenten maakten
we in het verleden foto’s of video‐opnamen die we vervolgens plaatsten op onze website, schoolgids ,
Facebookpagina en informatiefolders. Dat willen we ook graag in de toekomst blijven doen.
o Foto’s en video‐opnamen worden enkel gebruikt voor en door de school. Bijvoorbeeld voor de
schoolgids, de website, de Facebook‐ en Instagrampagina van de school, andere
schoolpublicaties. Foto’s worden nooit ter beschikking gesteld aan derden.
o Foto’s en video‐opnamen worden gebruikt gedurende de schoolloopbaan van uw zoon/dochter
op onze school. Bij het verlaten van uw zoon/dochter van onze school worden de foto‐ en video‐
opnamen ook niet meer gebruikt op de website of welke schoolpublicatie dan ook.



M.b.t. het maken van video‐opnamen in klassen:
Bij de verdere professionalisering van onze docenten maken we steeds meer gebruik van
filmopnamen. De filmopnamen hebben een functie bij het verbreden van het handelingsrepertoire
van onze docenten en dus het verbeteren van ons onderwijs op onze school. Ook dat willen wij in de
toekomst graag blijven doen. Het betreft hier video‐opnamen voor uitsluitend intern gebruik.
o Video‐opnamen worden uitsluitend gebruikt door de (aankomend) docent van wie video‐
opnamen zijn gemaakt en zijn/haar begeleider.
o Deze video‐opnamen worden uiterlijk 6 maanden na het maken van deze opnamen vernietigd.



Het uitwisselen van leerlingengegevens
Nadat uw zoon/dochter is ingeschreven op onze school worden er mogelijk op een aantal momenten
leerlingengegevens met externe partijen uitgewisseld. Een aantal van deze uitwisselingen hebben een
wettelijke basis. Bijvoorbeeld de uitwisseling van gegevens van primair onderwijs naar voortgezet
onderwijs bij inschrijving van een leerling in het voortgezet onderwijs. Een aantal andere uitwisselingen
van gegevens doen we op eigen initiatief. Voor de volgende activiteiten vragen wij u uw toestemming:
o In november van leerjaar 1 vindt er een terugkoppeling plaats naar de basisscholen over de eerste
weken van uw zoon/dochter op onze school. Wij vinden deze terugkoppeling belangrijk om in
overleg met de basisschool te komen tot een optimale begeleiding van uw zoon/dochter in
leerjaar 1.
o Indien uw zoon/dochter onverhoopt onze school verlaat vóór het bereiken van de 16‐jarige
leeftijd zullen we leerlingengegevens uitgewisseld moeten worden met de nieuwe school van uw
kind. Ook hiervoor vragen wij uw toestemming.

U heeft nog vragen?
Indien u vragen hebt m.b.t. deze brief kunt u contact opnemen met het Haags Montessori Lyceum per mail via
administratie@hml.nl of per telefoon 070‐3245418.

Met vriendelijke groet,
Henriëtte Boevé
Rector HML

TOESTEMMINGSVERKLARING PRIVACYGEGEVENS
Hierbij verklaart ondergetekende (ouder/verzorger) van

Achternaam leerling:

_____________________________

Voornaam leerling:

_____________________________

Klas:

_____________________________

kennis te hebben genomen van “Instemmingsformulier Privacygegevens” en geeft hierbij wel/niet
expliciet toestemming voor de volgende zaken:
Zet u s.v.p. bij zowel 1, 2, en 3 een kruisje in het juiste vak!
Toestemming
Activiteit

Wel

Niet

1

Het maken van foto‐ en video‐opnamen van leerlingen

O

O

2.

Het maken van video‐opnamen in klassen

O

O

4.

Het uitwisselen van leerlingengegevens

O

O

Plaats:

______________________________

Datum:

______________________________

Naam ouder/verzorger:

______________________________

Handtekening ouder/verzorger:

