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Op onze scholen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van leerlingen/ 

Elke school heeft leerling gegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en 

begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratie van de 

school. De meeste leerling gegevens komen van ouders (zoals bij inschrijving op school), 

maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen 

(bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). In sommige gevallen worden er bijzondere 

persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie, ADHD), geregistreerd als dat nodig 

is voor de juiste begeleiding van een leerling.  

 

Beveiliging persoonsgegevens 

Stichting Keender behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor 

medewerkers van Stichting Keender voor zover dat omwille van hun functie noodzakelijk is. 

Stichting Keender beveiligt haar gegevens tegen verlies en/of tegen enige vorm van 

onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij maakt Stichting Keender gebruik 

van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand 

van de techniek.  

 

Inschrijfformulier 

Tijdens het aanmelden krijgt u het inschrijfformulier van onze school. In het 

inschrijvingsformulier is een toestemmingverklaring bijgevoegd voor het verstrekken van 

persoonsgegevens aan derden en voor het bepalen van ondersteuningsbehoefte. Zo wordt 

er bijvoorbeeld toestemming gevraagd om leerling gegevens te delen met de 

schoolfotograaf, publicatie van beeldmateriaal op de website en voor Ten slotte wordt in het 

inschrijfformulier toegelicht aan welke organisatie, het doeleinde van de verwerking, welke 

gegevens verwerkt worden en de duur dat gegevens beschikbaar blijven na verwerking. 

 

 

Leerlingadministratie 

De leerling gegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem 

Parnassys. Met de leverancier zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de 

gegevens die ze van de school krijgen. Deze en toekomstige (andere) leveranciers mogen 

de leerling gegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft. Het 

programma is beveiligd en de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot medewerkers van 

de school. Omdat de school onderdeel uit maakt van Stichting Keender worden daar ook 

(een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de 

gemeenschappelijke administratie.  

 

Telefoonlijst 

Op sommige scholen wordt er, per klas, een klassenlijst gemaakt met de adressen van 

leerlingen. Deze lijst met contactgegevens is erg praktisch om te overleggen met andere 

ouders, als de kinderen (buiten schooltijd) willen afspreken of als er vragen zijn rondom 

school, overblijf of bijvoorbeeld huiswerk. Wij vragen hierbij uw toestemming om de naam 

van uw kind, diens adres en uw telefoonnummer te mogen delen met de andere (ouders van 



de) klasgenootjes van uw kind. Als u er bezwaar tegen heeft, wordt de naam van uw kind 

niet gedeeld (en moet u daar zelf voor zorgen). Deze informatie op de klassenlijst mag 

uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijk gebruik onderling, en dus bijvoorbeeld niet voor 

reclame.   

 

Bezoekers website Stichting Keender 

Stichting Keender verwerkt persoonsgegevens wanneer gebruikers gebruik maken van onze 

diensten en/of omdat de gebruiker deze zelf aan ons verstrekt. Bijzondere en/of gevoelige 

persoonsgegevens in de zin van de AVG zullen niet worden verwerkt. Stichting Keender 

verwerkt persoonsgegevens voor kwaliteitsverbetering van de website, het uitvoeren van de 

dienstverlening, informeren over wijzigingen in diensten en producten, betere afstemming 

van producten en diensten op gebruikersvoorkeuren en het versturen van de nieuwsbrief 

en/of reclamefolder. 

Cookies 

Stichting Keender gebruikt functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser 

van uw computer, tablet of smartphone. 

Stichting Keender gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen 

ervoor dat de website naar behoren werkt. Afmelden voor cookies kan door de instellingen 

van uw internetbrowser te wijzigen. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is 

opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderd worden. 

 

Externe dienstverleners en andere sites 

Als u via een de website van Stichting Keender terecht komt op de website of applicatie van 

een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van 

toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze partner c.q. derde te 

raadplegen. 

 

Bewaren van persoonsgegevens 

Stichting Keender zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de 

doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wanneer er wettelijke 

verplichtingen gelden voor het bewaren van gegevens zal Stichting Keender zich hier aan 

houden. Alle persoonsgegevens zullen worden vernietigd wanneer deze niet langer bewaard 

hoeven te worden. 

 

  



Informatie, inzage en correctie gegevens en recht van verzet  

Stichting Keender is altijd bereid om duidelijk te maken welke informatie over u wordt 

verzameld en met welk doel. U kunt tevens altijd inzicht krijgen in uw gegevens die door 

Stichting Keender zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of laten 

verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Stichting 

Keender via e-mail, telefoon.  

Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de 

leraar/lerares van de leerling, of met de schooldirecteur, of: 

Per e-mail naar privacy@keender.nl  

Of schriftelijke naar het volgende adres 

Stichting Keender 

Postbus 35 

7480 AA Haaksbergen 

 

Wijziging van deze privacyverklaring 

Stichting Keender behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 

Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het is 

raadzaam om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van 

de inhoud van de geldende Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is voor het laatst 

gewijzigd op 11 juni 2018. 

 

Contact 

Heeft u vragen over uw privacy of over dit statement? Dan kunt u altijd contact met ons 

opnemen. 

Stuur een e-mail naar:  privacy@keender.nl  
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