september 2019
Betreft: updaten adresgegevens, toelating foto’s, telefoonketting en adresboekje

Beste ouder(s),
Via deze invulbrief wil de school de adresgegevens van de leerlingen updaten.
Meteen vragen wij u ook de toestemming om beeldmateriaal en adresgegevens te
mogen publiceren.
Indien er zich een situatie voordoet, waarbij wij alle ouders van de klas heel snel
willen bereiken, bijv. naar aanleiding van vertraging bij een leeruitstap of bij een
crisissituatie, wil de school een telefoonketting (ouders bellen ouders) aanmaken.
Daarom vragen wij een telefoonnummer op te geven, waar wij u vrijwel altijd kunnen
bereiken én uw engagement om de ketting in werking te stellen .
Bovendien willen wij, op vraag van ouders, een adresboekje aanmaken en
meegeven met de kinderen. Doch gezien de wet op de privacy dienen wij van u de
toelating te krijgen om de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres
van uw kind(eren) te mogen publiceren.
De school maakt in de loop van het schooljaar foto's en video-opnames van
leerlingen tijdens verschillende evenementen. Die gebruiken we voor onze
schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Door het schoolreglement
te ondertekenen, geeft u stilzwijgend toestemming om niet-geposeerde, spontane
foto's en sfeerbeelden te maken en te publiceren. Voor gerichte foto's hebben we
volgens de privacywet uw expliciete toestemming nodig. Het gaat om geposeerde,
individuele foto's en geposeerde groeps- en klasfoto's.
Dit document dient door iedereen ingevuld en vóór 20 september terug bezorgd te
worden.
! Wil ook iedere wijziging in adresgegevens in de loop van het schooljaar aan
de school doorgeven a.u.b.
Met vriendelijke groeten,
Hilde Landuyt,
directeur

De ouder(s) van
(naam leerling) ________________________________________ (klas) __________
Invullen in drukletters

adres: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________
telefoonnummer(s): __________________________________________________
e-mailadres: ________________________________________________________
De school communiceert haar klas- en schoolwerking per e-mail

Telefoonketting (ouders bellen ouders bij bv. vertragingen na schoolreis)
¡ geeft hierbij de toelating om via een telefoonketting verwittigd te worden:
het telefoonnummer mag gepubliceerd worden
¡ geeft hierbij geen toelating om opgenomen te worden in de telefoonketting:
het telefoonnummer mag alleen door de school worden gebruikt
Adresboekje
¡ geeft hierbij de toelating om in het adresboekje de naam, het adres, het
telefoonnummer en het e-mailadres van het kind te laten publiceren
¡ geeft hierbij geen toelating om in het adresboekje de naam, het adres, het
telefoonnummer en het e-mailadres van het kind te laten publiceren
Foto’s
¡ geeft hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 2019 - 2020
beelden genomen tijdens jaarlijkse fotosessie, leeruitstappen, projectwerking,
leeractiviteiten, schoolfeesten, … te maken en te publiceren
¡ geeft hierbij geen toestemming aan de school om tijdens het schooljaar
2019 - 2020 beelden genomen tijdens jaarlijkse fotosessie, leeruitstappen,
projectwerking, leeractiviteiten, schoolfeesten, … te maken en te publiceren
Opmerkingen:

We verbinden ons er toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze
verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april
2016. Dit geldt zowel voor de verwerking door onze onderwijsinstellingen en ander betrokken gemeentediensten als door
onze mogelijke onderaannemers die deze persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens kunnen bijgevolg worden
doorgegeven aan OVSG/AVSG/KOOGO, CLB, het ondersteuningsnetwerk, Ministerie van Onderwijs en Vorming,
softwareleveranciers (Iomniwize, WISA, Bingel en Kweetet).
Onze medewerkers zijn op de hoogte van deze privacyregels.
Meer weten:
https://www.ikbeslis.be
https://privacycommission.be/nl

Handtekening ouder,

