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Privacyverklaring 

Privacy op het Stedelijk Gymnasium Leiden 

De school heeft een informatieplicht en legt in dit document uit hoe er met de gegevens 

over leerlingen en ouders wordt omgegaan.  

Op het Stedelijk Gymnasium Leiden gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze 

leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school (op deze website te 

downloaden). De gegevens die over leerlingen en ouders gaan, noemen we 

persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het 

leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het 

privacyreglement kan ieder precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de 

registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de 

inschrijving op onze school. Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel van 

onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms 

worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste 

begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).  

De leerlinggegevens en vorderingen worden opgeslagen in ons (digitale) 

administratiesysteem Magister. Deze programma’s zijn beveiligd en de toegang tot die 

gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat de scholen Stedelijk 

Gymnasium locatie Athena en Stedelijk Gymnasium locatie Socrates samen deel uitmaken van 

de Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden, worden daar ook persoonsgegevens mee gedeeld 

in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid. 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een 

beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen 

identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt 

over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen 

gebruiken als wij daar toestemming voor geven (en alleen met een vooraf afgesproken doel), 

zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Een lijst van 

leveranciers kan altijd bij de functionaris gegevensbescherming worden opgevraagd. 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de 

gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn 

opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u ons vragen die specifieke gegevens 

te laten verwijderen. Voor nadere informatie over dit onderwerp, wordt verwezen naar het 

document Rechten van betrokkenen en procedure, elders op deze website     

Op onze school hebben we een privacyreglement, elders op deze website te lezen. Hierin 

staat beschreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van 

ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de (G)MR vastgesteld.   
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Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van 

de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf schriftelijk uw toestemming. Ouders 

mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming 

in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s 

omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over 

het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de functionaris gegevensbescherming van 

de school.  

De schoolgids en de website van de school zijn belangrijke informatiebronnen voor ouders 

die op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren). Als het uiteindelijk tot een aanmelding 

en/of inschrijving komt, wil de school graag beschikken over de juiste informatie. De ouders 

worden gevraagd om informatie te verstrekken. Daarvoor wordt er meestal gebruik gemaakt 

van een of meerdere formulieren. Gemakshalve noemen we deze formulieren 

‘inschrijfformulier’.  

De meeste vragen op het inschrijfformulier spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij 

wettelijk verplicht aan u te stellen. De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, 

worden opgeslagen in de leerlingadministratie van onze school. Uiteraard worden deze 

gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie is de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons 

worden beveiligd en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen 

personeelsleden die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben. U heeft als ouder het 

recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor zover die informatie 

betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten 

dat wij – op uw verzoek - de informatie verbeteren of aanvullen.   

Bij de eerste ouderavond kan u gevraagd worden om uw emailadres aan de klassenouders te 

geven. Het verstrekken van uw emailadres heeft tot doel u te informeren over een 

klassenoudervergadering. Deze emailadressen worden beheerd door de klassenouders zelf 

en niet door de school. Uw adres mag alleen worden gebruikt ten behoeve van de 

klassenoudervergaderingen en dus niet voor reclame. U mag er bezwaar tegen hebben dat 

uw privégegevens met anderen worden gedeeld en dus weigeren uw gegevens te 

verstrekken. 

De school heeft een functionaris gegevensbescherming bij wie men terecht kan voor 

nadere informatie over de gepubliceerde documenten, meldingen en andere zaken ten 

aanzien van de AVG waar in de documenten over wordt gesproken: 

m.m.a.deweert@gymnasiumleiden.nl. 

 

 


