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De Peetersschool hecht veel waarde aan de veiligheid en bescherming van haar leerlingen. De basis 

daartoe berust allereerst op vertrouwen. Dit vertrouwen moet gedragen worden door ouders, bestuur 

en team. Vanuit dit vertrouwen is het verstandig een aantal belangrijke afspraken te hebben 

vastgelegd omtrent privacy-bescherming.  

In dit document geeft de school op welke wijze zij handelt t.a.v. deze privacybescherming. 

 

Wij gaan er van uit dat ook de ouders als lid van de schoolvereniging de wet persoonsbescherming in 

acht nemen en samen met ons de privacy van onze kinderen en leden beschermen. 

 

De werkwijze van De Peetersschool voldoet aan de eisen die de wet Bescherming Persoonsgegevens 

aan Nederlandse organisaties stelt. 

 

Ons privacybeleid is van toepassing op alle verwerking van persoonsgegevens door de Peetersschool 

via websites en overige kanalen. Het beleid geldt niet voor websites of activiteiten van andere 

organisaties waar de Peetersschool naar verwijst. Deze organisaties kunnen mogelijk een ander 

privacybeleid voeren. U dient dan zelf kennis te nemen van het daarvoor geldende privacybeleid. 

 

De meest actuele versie van het privacybeleid van de Peetersschool is te allen tijde beschikbaar op 

onze website. 

 

Gegevensverwerking 

De Peetersschool verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar leerlingenadministratie en om 

ouders, kinderen en belanghebbenden te informeren. De Peetersschool verzamelt daarbij gegevens 

zoals: uw e-mail adres, naam, thuis en/of werkadres en/of telefoonnummer. De Peetersschool 

verzamelt tevens anonieme demografische informatie die niet uniek is voor u zoals: uw postcode, 

leeftijd, geslacht en werk ten behoeve van de verplichte uitwisseling met overheid en stadsdeel. 

 

De Peetersschool verstrekt persoonsgegevens niet aan personen of instanties buiten de school, met 

uitzondering van hulpdiensten in geval van calamiteiten. Instanties die verder dergelijke informatie 

nodig hebben, zoals onderwijskundige begeleidingsbureaus, krijgen pas de informatie na overleg en 

goedkeuring van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. 

 

De Peetersschool draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar 

systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat 

persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar uit hoofde van hun functie 

bevoegd toe zijn en dat de persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze 

zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. 

 

Gegevensverzameling via internet 

De Peetersschool verzamelt via haar website en via mijnschoolinfo de persoonsgegevens.  

Dit gebeurt wanneer u uw kind aanmeldt voor onze school en wanneer u zich aanmeldt als gebruiker in 

mijnschoolinfo. 

Indien een bezoeker door het invullen van een aanvraag- of contactformulier persoonlijke gegevens 

verstrekt aan de Peetersschool, dan zullen deze gegevens opgeslagen worden in database en als 

vertrouwelijke informatie worden beschouwd. Alleen geautoriseerde medewerkers van de 

Peetersschool hebben toegang tot deze vertrouwelijke gegevens en zullen deze gegevens gebruiken 

voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn. Zij zullen persoonlijke gegevens nooit aan derden bekend 

maken of verkopen, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt 

verlangd. 



 

 
Privacybeleid Schoolvereniging de Peetersschool 

 

Richard Holstraat 8 1071 SM Amsterdam      tel:020-66 25 997 e-mail: basisschool@peetersschool.nl 

 

2 

 

De Peetersschool tracht de informatie op haar websites zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk 

samen te stellen. De Peetersschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of 

indirecte schade welke het gevolg zijn van mogelijke fouten en/of tekortkomingen in de informatie in 

haar websites of welke het gevolg zijn van technische storingen. Wijzigingen en correcties zijn 

voorbehouden. 

 

De Peetersschool houdt zich het recht voor contact met u te mogen opnemen via enquêtes die een 

intern doel dienen. 

 

De Peetersschool kan van tijd tot tijd contact met u opnemen in de naam van externe partners. Dit in 

verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan de 

schoolfotograaf of de klassenfilm. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, 

telefoonnummer) niet worden doorgegeven zonder uw toestemming. Bovendien zijn dergelijke externe 

partijen vervolgens verplicht tot geheimhouding van uw informatie.  

In bovengenoemde gevallen zal altijd vooraf duidelijk aangegeven worden welke procedure gevolgd 

wordt indien uw gegevens verstrekt worden. 

 

Gegevensverzameling buiten internet 

De Peetersschool verzamelt ook persoonsgegevens op niet digitale wijze, zoals wanneer u uw kind 

inschrijft voor onze school. Er worden gegevens verzameld via een inschrijfformulier, telefoongesprek 

of andere manieren. Deze informatie wordt in vertrouwen behandeld en verantwoord opgeborgen in 

speciaal daarvoor bestemde mappen. 

 

E-mail gebruik 

U wordt via mijnschoolinfo of per e-mail door de Peetersschool geïnformeerd over informatie en 

activiteiten van school. Wij spelen de mailadressen niet door aan personen of instanties buiten de 

school. U kunt zelf in mijnschoolinfo aangeven of uw mailadres zichtbaar is voor andere ouders. 

 
Beeld- en audiomateriaal 

Op onze website wordt soms beeld- en/of audiomateriaal geplaatst van schoolactiviteiten. Deze zijn 

voor het grootste gedeelte alleen te bezichtigen via de mijnklas-pagina, waar u als ouders de inlogcode 

van ontvangt.  

Het beeld- en audiomateriaal is daarbij afgeschermd van de openbaarheid, waarbij wij afgaan op de 

privacy zoals deze door onze websiteprovider wordt aangeboden. 

Soms plaatsen wij ook beeld- en audiomateriaal op het openbare gedeelte om andere ouders te 

enthousiasmeren voor de school. Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van beeld- en 

audiomateriaal waar u óf uw kind op staat, dan is de Peetersschool uiteraard bereid het materiaal aan 

te passen of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met de schooldirectie of ICT-er. Ouders die hun 

kind inschrijven geven bij inschrijving aan dat zij akkoord gaan met het privacybeleid en het gebruik 

van beeld- en audiomateriaal. 

 

 

Contact Informatie 

De Peetersschool heet uw commentaar betreffende ons Privacybeleid verklaring welkom.  

Als u van mening bent dat de Peetersschool niet heeft gehandeld op grond van dit beleid, dan kunt u 

schriftelijk contact opnemen met de school.  

 

 


