Hoofddorp, 13-06-2018
Beste ouders/verzorgers van de scholen van SOPOH,
Vanaf 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in Nederland,
bij veel mensen beter bekend als de privacywet. Ongetwijfeld heeft u hier al iets over gehoord.
Zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens van onze leerlingen is niet nieuw voor medewerkers
van SOPOH. Scholen hebben afspraken hierover die al langere tijd de normale gang van zaken zijn.
Maar de AVG geeft scholen meer verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van uw
kinderen goed te beschermen.
In deze brief informeren wij u hoe onze scholen daarmee omgaan en welke nieuwe maatregelen
binnen SOPOH in ontwikkeling zijn.
Privacybeleid en digitalisering in het onderwijs
SOPOH scholen maken gebruik van digitale systemen om de kwaliteit van het onderwijs en de
administratie daarvan te verbeteren. Bijvoorbeeld met digitale toetsingsprogramma’s,
leerlingvolgsystemen en het gebruik van sociale media & apps. Deze nieuwe mogelijkheden om
persoonsgegevens te verwerken brengen ook de verantwoordelijkheid met zich mee om dat
zorgvuldig en veilig te doen.
SOPOH maakt met haar leveranciers strikte afspraken die misbruik dienen te voorkomen. Het
vastleggen en gebruik van persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor
het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.
SOPOH hanteert een algemeen privacybeleid dat als uitgangspunt dient voor de scholen onder het
bestuur van SOPOH. Dit beleid wordt voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en zal daarna
gepubliceerd worden op de website van de school en/of de stichting en -verkort- worden
opgenomen in de schoolgidsen van de scholen.
Verantwoordingsplicht
Onder de AVG hebben scholen een verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht houdt onder
meer in dat scholen moet kunnen aantonen welke technische en organisatorische maatregelen
zijn genomen om de persoonsgegevens van de leerlingen te beschermen. En of de regels die de

AVG voorschrijft worden nageleefd bij voorbeeld m.b.t. de leerlingendossiers. SOPOH zal dit o.a.
doen door het opstellen van een register van verwerkingsgegevens.
Wat gaat u als ouder merken?
Wat u gaat merken als ouder kan per school verschillen. Het kan zijn dat de school u opnieuw,
nadrukkelijker of vaker toestemming gaat vragen voor het publiceren en/of delen van foto’s. Ook zal
de school bewust omgaan met het delen van bijvoorbeeld klassenlijsten en terughoudend zijn in het
mailen van privacygevoelige gegevens. We rekenen op uw begrip daarvoor.
Zoals gezegd is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens niet nieuw binnen SOPOH.
De grotere verantwoordelijkheid die de scholen door de AVG krijgen vraagt echter wel om extra
inspanningen en daar is SOPOH druk mee bezig. We vinden privacy belangrijk en zullen
bewustwording rondom dit onderwerp bij onze medewerkers actief stimuleren.
Mocht u vragen hebben over de AVG dan kunt u in eerste instantie terecht bij de directie van uw
school. We hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.
En mocht u belangstelling hebben over dit soort thema’s mee te denken: de oudergeleding van de
SOPOH Medezeggenschapsraad verwelkomt graag nieuwe ouders. Informatie via
gmrsopoh@gmail.com
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