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Privacy op school

Wij gaan zorgvuldig om met 
de gegevens van uw kind.



De school waar uw kind naar toe gaat hoort bij SCOH, Stichting  
Christelijk Onderwijs Haaglanden. De scholen van SCOH behandelen  
de privégegevens van uw kind zorgvuldig. In deze folder leggen wij  
u uit hoe wij hiermee omgaan.

Leerlinggegevens
Op school wordt veel informatie vastgelegd die te maken heeft met de  

ontwikkeling van uw kind. Deze gegevens over leerlingen bewaren wij  

in het leerlingdossier. Scholen voor basisonderwijs zijn verplicht een leerling-

dossier bij te houden. De school moet het dossier bewaren tot uw kind min-

stens twee jaar van school is. Sommige gegevens (bijvoorbeeld over verzuim-

gedrag) moet de school vijf jaar bewaren.

In het leerlingdossier staan onder andere de toets- en rapportgegevens.  

Maar ook de uitslagen van speciale onderzoeken, een verslag van ge-

sprekken met u of afspraken over extra hulp. De leerkracht kan informatie 

toevoegen over de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind, de 

werkhouding of de taakaanpak. Dit is belangrijke, vertrouwelijke informatie. 

Daarom worden leerlingdossiers veilig bewaard. Als ouder mag u het dossier 

van uw kind inzien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur  

van de school.  

In veel gevallen is de school verplicht om gegevens uit het dossier aan  

anderen te geven, bijvoorbeeld als uw kind naar een andere school gaat.  

Ook de Inspectie van het onderwijs mag het leerlingdossier opvragen  

zonder uw toestemming. Soms kan uitwisseling van gegevens met  

anderen alleen met uw toestemming.

Onze school gaat zorgvuldig om met de gegevens van uw kind. We hanteren 

daarbij ons privacyreglement. Dit reglement vindt u op onze website.



Beeldmateriaal
Van leuke activiteiten of bijzondere gebeurtenissen maken onze scholen graag 

foto’s of korte video’s. Hiermee houden we ouders op de hoogte en laten we 

aan belangstellenden zien wat voor een school wij zijn. Het beeldmateriaal ge-

bruiken we op de website, in de schoolgids, op sociale media of in een folder. 

Aan het begin van het schooljaar vragen we u met behulp van een formulier 

om toestemming voor het gebruik van deze foto’s en video’s. 

SCOH voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). Deze verordening trad in 2018 in werking. Volgens de eisen 

van de AVG heeft SCOH een overkoepelende Functionaris Gegevens-

bescherming (FG) aangesteld. Deze functionaris houdt in de gaten of 

SCOH-scholen goed omgaan met de gegevens van hun leerlingen. 



Meer informatie
Wilt u meer weten over hoe de scholen van SCOH omgaan met de gegevens van 

leerlingen?  Kijk dan op onze website: www.scoh.nl/over-scoh/privacy. Als u vra-

gen heeft over de privacygegevens van uw kind, dan kunt u contact opnemen met 

de directie van de school. Die kan u eventueel doorverwijzen naar de Functionaris 

Gegevensbescherming (fg@scoh.nl). 
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