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Privacybeleid  
Steinerschool de Zonnewijzer 

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 27/04/2018 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in onze school. Wij zien het dan ook als 

onze verantwoordelijkheid om de privacy van uw kind te beschermen. Op deze pagina 

laten we u weten welke gegevens we verzamelen én waarom we deze gegevens 

verzamelen.  

1. Persoonsgegevens 
1.a.  Informatie over de leerling 

Welke informatie houdt Steinerschool de Zonnewijzer over de leerling bij? 

Voor de leerlingenadministratie en –begeleiding verwerkt Steinerschool De Zonnewijzer 

gegevens van de leerlingen in een leerlingendossier met behulp van een 

schoolsoftwareprogramma.  

Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te 

organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook 

gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt 

enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. 

1.b. Persoonsgegevens relaties 

In dit leerlingendossier staan ook de persoonsgegevens van de relaties van de leerling met 

name (pleeg/stief)ouders, (pleeg/stief)broers/zussen … 

De privacywet geeft de leerling het recht te weten welke gegevens de school over 

hem/haar verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze 

te laten verwijderen als ze niet ter zake zijn.  

Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we daarvoor uw uitdrukkelijke 

toestemming nodig.  

1.3. Gegevens opvragen 

De ouders (of leerling van de middelbare school) kunnen ook zelf gegevens opvragen die 

we over de leerling bewaren. In eerste instantie gaat het om inzage in en uitleg bij die 

gegevens. Eventueel kan daarna op school ook een kopie van gevraagd worden. Dat kan u 

door schriftelijk contact op te nemen met de directeur of de pedagogisch gevolmachtigde.  

De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen. 

Schoolverandering: 

Wanneer de leerling van school verandert, geeft de onderwijsinstelling zijn/haar dossier 

met de behaalde studieattesten door aan de nieuwe school. Zowel de leerling (van de 

middelbare school) als de ouders kunnen vragen om die gegevens in te zien. De school 

geeft geen informatie door als u dat niet wil tenzij de school daartoe wettelijk verplicht 

is. Zo is de school bv. verplicht om een kopie van een eventueel gemotiveerd verslag of 

een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, aan de nieuwe school te 

bezorgen. 

1.4. Personeel persoonsgegevens  

Welke informatie houdt Steinerschool de Zonnewijzer bij over het personeel? 
Het personeelsdossier bevat: 

 Persoonlijke gegevens: over woonplaats, burgerlijke stand, rekeningnummer, 

kinderen ten laste, bekwaamheidsbewijzen ... 

 Administratieve gegevens: over de aanstelling, benoeming, afwezigheden en 
verloven, eventuele reaffectatie en wedertewerkstelling ... 

 Bezoldigingsgegevens: over het salaris , wachtgeld, salarisschaal 
Privacy 

 Het personeelsdossier bevat persoonlijke gegevens en valt daarom onder de 

privacywet. 

 Als werknemer heft men  altijd het recht om dit dossier in te kijken en aanpassing te 

vragen. 

 De school mag het personeelsdossier niet zomaar aan andere scholen doorspelen. 
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2. Publicatie van beeldopnamen  
Gebruik? Steinerschool de Zonnewijzer publiceert geregeld beeldopnamen van 
activiteiten (bv. tijdens een jaarfeest, sfeerbeeld op de speelplaats of in de klas) op onze 
website, in schoolkrant ‘De Regenboog’, in info-folders, op de facebookpagina van de 
Zonnewijzer of af en toe ook in een publicatie in de pers (krant, lokale tv, specifieke tv-
zender,…). Doel? Met die beelden willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op 
een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de beeldopnamen 
maken zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat.  
Hoe bevragen toestemming? Aan het begin van het schooljaar bevraagt de school de 

ouders, medewerkers en leerlingen of er bezwaar wordt gemaakt tegen het publiceren van 

deze beelden. Indien men niet aangeeft hiertegen bezwaar te hebben, gaat Steinerschool 

de Zonnewijzer ervan uit dat men geen bezwaar heeft tegen de publicatie van deze 

beeldopnamen. Mocht men daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan men dat melden aan 

de directie of pedagogisch gevolmachtigde. Wij zullen dit bezwaar respecteren en geen 

beelden van deze leerling/ouders/medewerker publiceren. 

Deze regels gelden ook voor voor de leerling. Volgens de privacywet mag men beeld- of 

geluidsopnamen waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere 

personen herkenbaar zijn, niet maken, publiceren of doorsturen tenzij men de 

uitdrukkelijke toestemming heeft van alle betrokkenen. 

  

3. Notendopbrochure persoonsgegevens  
Welke persoonsgegevens worden weergegeven in deze brochure? Steinerschool de 

Zonnewijzer geeft jaarlijks een brochure uit met per klas de namen en geboortedatum 

van de leerlingen. Hieraan gelinkt worden de gegevens van de ouders 

(naam/woonplaats/telefoonnummer) weer gegeven. 

De adresgegevens van het personeel (leraren en omkadering) worden vermeld, samen met 

het eventuele telefoonnummer waarop het personeelslid kan gecontacteerd worden, en 

dat door het personeelslid zelf werd opgegeven. 

Gebruik: de brochure met informatie over de persoonsgegevens wordt geraadpleegd door 

leerlingen, ouders en medewerkers verbonden aan Steinerschool de Zonnewijzer. 

 

4. Website  
Cookies: Steinerschool de Zonnewijzer verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een 

beter inzicht te krijgen in de bezoekers op de schoolwebsite, zodat wij de noden hierop 

kunnen afstemmen. 

Deze website maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden 

geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door 

het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden 

overgebracht naar eigen beveiligde servers van Steinerschool de Zonnewijzer of die van 

een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website 

gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te 

bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.  

 

Welke cookies worden er gehanteerd en waarom? 

 Functionele cookies: De ontgrendelingslink om de pagina's voor ouders toegankelijk 

te maken zorgt dat er een cookie geplaatst wordt die onthoudt (in de huidige 

browser) dat die pagina's ontgrendeld zijn, zodat u niet elke keer op die link hoeft te 

klikken of in te loggen om die pagina's te kunnen zien. 

 Analytische cookies: Google analytics  

Deze website maakt voorts gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die 

wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google 

Analytics maakt zelf gebruik van cookies  om te analyseren hoe bezoekers de website 

van Steinerschool de Zonnewijzer gebruiken. De door de cookies gegenereerde 

informatie over uw gebruik van de website van Steinerschool de Zonnewijzer (met 
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inbegrip van uw IP-adres, tijdstip waarop u de site bezoekt, het type browser dat u 

hanteert, de pagina’s die u raadpleegt en de bestanden die u downloadt) wordt 

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen 

voor Steinerschool de Zonnewijzer . Google mag deze informatie niet aan derden 

verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal uw IP-adres 

niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te 

maken van de website van Steinerschool de Zonnewijzer geeft u toestemming voor 

het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals 

hiervoor omschreven. 

Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het 

Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.  

Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan 

Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en 

installeren. Meer info over privacy in Google Analytics kan u hier terugvinden. 

 Tracking cookies: geen. 

 

Cookies uitzetten: De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te 

accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om 

aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige 

functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies 

zijn uitgeschakeld in uw browser. 

Doeleinden: We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de 

doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw 

toestemming hiervoor hebben verkregen. 

Derden: De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de 

informatie intern gedeeld worden. De medewerkers van de school zijn verplicht om de 

vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren (Deontologische ICT code). 

Veranderingen privacyverklaring: Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van 

en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze 

site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om 

regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Keuzes voor persoonsgegevens: Wij bieden de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, 

of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. 

Hiervoor contacteert u ons via webmaster@steinerschoolleuven.be 

 

5. Communicatie via mail 
Wanneer u een e-mail naar Steinerschool de Zonnewijzer (basis- of middelbare school) 

verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw 

persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het 

mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden 

opgeslagen op eigen beveiligde servers van Steinerschool de Zonnewijzer of die van een 

derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens 

waarover wij beschikken. 

 

Welke mailadressen houden we bij?  

 Maildressen van ouders (privémailadres) 

 Maildressen van de medewerkers (privémailadres en schoolmailadres) 

 Mailadressen van de leerlingen van de middelbare school (schoolmailadres) 

 Mailadressen Alumni (privémailadres) 

 

Gebruik? 

 mailbestand van ouders en medewerkers voor het verzenden van de wekelijkse 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html
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nieuwsbrief ‘de vrijdagpost’; 

 mailadressen van ouders voor de dagelijkse schoolcommunicatie; 

 mailadressen van medewerkers voor interne communicatie; 

 mailadressen van ouders om toegang te verlenen tot inloggen op smartschool; 

 schoolmailadressen van de leerlingen voor klascommunicatie tussen vakleerkracht-

leerling; 

 mailbestand Alumni voor berichtgeving schoolevenementen & ‘lief en leed’- 

mededelingen aan oud-ouders, oud-leerlingen, oud-medewerers. 

 

Aanpassen/uitschrijven mailcommunicatie: Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf 

uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande 

contactgegevens. 

6. Register verwerkingsactiviteiten 
De onderwijsinstelling Steinerschool de Zonnewijzer houdt een register up-to-date met de 

verwerkingsactiviteiten van de persoonsgegevens. Hierin wordt opgenomen: 

• de verwerkingsdoeleinden; 

• de betrokken categorieën van persoonsgegevens; 

• de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of 

zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale 

organisaties; 

• indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting 

zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te 

bepalen; 

7. Bezwaar en klachten verwerking persoonsgegevens 

De betrokkene heeft het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat de 

persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem 

betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking 

bezwaar te maken; 

de betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende 

autoriteit. 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen of klachten 

heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: 

onthaal@steinerschoolleuven.be 

webmaster@steinerschoolleuven.be 

016 20 29 54 
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