TOESTEMMINGSVERKLARING AVG
BETREFT LEERLING
Naam (geboortedatum)

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS
Overdracht persoonsgegevens waarvoor ouder(s)/verzorger(s) toestemming moet(en) geven

Algemeen










Op de website en in de schoolgids staat het privacy-protocol van school en het bestuur.
Het Octaaf publiceert op de openbare Octaafwebsite, in schooldocumenten en promotiemateriaal alleen beelden van kinderen of ouders die
daar toestemming voor hebben gegeven.
Het Octaaf deelt via sociale media alleen foto’s van kinderen of ouders die daar toestemming voor hebben gegeven.
In app-groepen van het Octaaf mogen geen foto’s van kinderen worden gedeeld.
Leerkrachten delen geen foto’s met ouders zonder expliciete toestemming.
Het dossier van een leerling wordt 3 jaar na het verlaten van het Octaaf vernietigd.
De inschrijfgegevens van leerlingen worden na 5 jaar na het verlaten van het Octaaf vernietigd.
Indien er sprake is van externe overdracht van gegevens, wordt altijd vooraf toestemming van ouders gevraagd.

Nr Doel

Uitleg

Toestemming

Zodat de Ouderraad en de
klassenouders activiteiten kunnen
organiseren (bijv. planning
luizenkammen, schoolfotograaf,
schoolreisje, ouderbijdrage).

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Gegevens persoon/contact/groep

1a

Ouderraad/klassenouders Octaaf
Het meegeven van een contactgegevenslijst aan de Ouderraad en
klassenouders van het Octaaf.
Naam kind; telefoonnummers en mailadressen ouders/verzorgers.

1b

Ouderraad/klassenouders Octaaf
De klassenouders maken een groepsapp om in contact te komen met
andere ouders. Geeft u toestemming om toegevoegd te worden aan de
groepsapp? Zet hieronder de mobiele nummers die in de app mogen.
Naam ouder/verzorger : .............................................................................................................
Mobiel nummer : .............................................................................................................

De groepsapp wordt door de
klassenouders gemaakt om in contact
te komen met de andere ouders voor
het organiseren van activiteiten.

Naam ouder/verzorger : .............................................................................................................
Mobiel nummer : .............................................................................................................
Bieb op School

2 Het doorgeven van leerlinggegevens aan de Bieb op School.
Naam kind, groep en geboortedatum.

Voor het aanmaken van een
lenersnummer bij de bibliotheek om op
school boeken te kunnen lenen.

Beeldmateriaal

3

Beeldmateriaal voor iedereen zichtbaar
Het Octaaf mag foto’s en filmbeelden waarop mijn kind te zien is,
publiceren op de openbare website en sociale media van het Octaaf; in
schooldocumenten en op promotiemateriaal.

4

Beeldmateriaal alleen voor Octaaf ouders zichtbaar
Het Octaaf mag foto’s en filmbeelden waarop mijn kind te zien is,
publiceren op de besloten fotopagina op de website van het Octaaf.

Deze besloten fotopagina op de
website van het Octaaf is voor alle
ouders van het Octaaf te zien na het
invullen van een wachtwoord.

Ja

Nee

5

Schoolfotograaf

Er mag een schoolfoto worden gemaakt van mijn kind(eren).

Mijn kind mag op de groepsfoto die gedeeld wordt met de
klasgenoten.

Voor het maken van foto's van de
leerling.

Ja

Nee

6 geven (paracetamol)?

Ja

Nee

7 Mag het Octaaf na een insectensteek een prikweg-zalfje geven?

Ja

Nee

Medisch
Mag het Octaaf uw kind in sommige gevallen een pijnstillend middel

Medicijnprotocol

Vult u ja in?  Neem contact op met de leerkracht voor het invullen van het formulier ‘medicijnprotocol’.

Mijn kind gebruikt structureel medicijnen op school (bijvoorbeeld astmapuf of medicatie).

Ja

Nee

ONDERTEKENING OUDERS/VERZORGERS
Ouder/Verzorger 1

Ouder/Verzorger 2

Naam

Naam

Handtekening

Handtekening

Datum

Datum
Aan het begin van ieder schooljaar zullen ouder(s)/verzorger(s) in de gelegenheid worden gesteld om bovenstaande ingevulde toestemmingsverklaring te herzien.
Bij wijziging dienen ouder(s)/verzorger(s) het formulier Toestemmingsverklaring opnieuw in te vullen.

Opmerkingen:

.........................................................................................................................................................................................................................................................

