
 

AVG-Verklaring  
voor het verwerken van gegevens van leerlingen. 
 
Leerling: (voor- en achternaam): ________________________________________ 
 
Ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s): 
1.  (voorletters en achternaam): ________________________________________ 
 
2.  (voorletters en achternaam): ________________________________________ 
 

Toelichting 
Uw kind is leerling van het Cambreur College. Om onderwijs te kunnen geven, zijn wij volgens 
de wet verplicht om gegevens van uw kind met andere organisaties te delen. We noemen hier 
de belangrijkste:  
1. Basisschool: gedurende de schoolcarrière in het voortgezet onderwijs geven we de 

basisschool informatie over de prestaties van uw kind op de middelbare school;  
2. Ook als uw kind de overstap maakt naar een andere school of naar een vervolgopleiding 

worden persoonsgegevens gedeeld; 
3. Stagebedrijven: om in aanmerking te komen voor (verplichte) bedrijfsstages moeten 

persoonsgegevens worden uitgewisseld;  
4. Leveranciers van leermiddelen: leveranciers van schoolboeken en ander lesmateriaal 

moeten informatie hebben om uw kind leermiddelen te kunnen leveren en ook de 
beheerder van het leerlingenregistratiesysteem Magister heeft gegevens nodig om zijn 
taak te kunnen vervullen; 

5. Ministerie van Onderwijs en/of de Dienst Uitvoering Onderwijs: het Ministerie en de 
Dienst Uitvoering Onderwijs hebben leerlingengegevens nodig voor toezicht op de school.   

 
De belangrijkste bron van leerlingengegevens is het leerlingenadministratiesysteem Magister. 
De cijfers van leerlingen worden opgeslagen in Magister. Magister is beveiligd en alleen 
personeel van de school kan in Magister gegevens inzien. Het Cambreur College hoort bij het 
bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Een deel van de 
leerlingengegevens wordt door ons ten behoeve van de wettelijk verplichte administratie op 
bestuursniveau gedeeld met OMO. 
 
Voor het gebruik van digitale leermiddelen tijdens de lessen moeten leerlingen inloggen met 
persoonsgegevens. We hebben afspraken gemaakt over de bescherming en bewaartermijn 
van deze persoonsgegevens met de bedrijven die de leermiddelen leveren. Die bedrijven 
mogen de persoonsgegevens alleen gebruiken als het Cambreur College daarvoor 
toestemming heeft gegeven en alleen voor de diensten die we hebben afgesproken.  
 
Met alle externe partijen worden afspraken gemaakt, dat de aan hen verstrekte gegevens 
alleen door hen gebruikt mogen worden en nooit met andere partijen gedeeld mogen 
worden. Ook over de bewaartermijn zijn afspraken gemaakt.    
 



 
Op grond van het wettelijk bepaalde dienaangaande draagt het Cambreur College voorts zorg 
voor: 
 
 Het aanleveren van de benodigde gegevens aan de schoolfotograaf voor het maken van 

een pasfoto voor de schoolpas en een pasfoto voor het leerlingenadministratiesysteem 
Magister.  

 
 Het aanleveren van de benodigde gegevens aan de Stichting Cultureel Jongeren Paspoort 

(CJP). Met de CJP-pas kunnen leerlingen meedoen aan activiteiten van de school, zoals 
museumbezoek. 

 
 Het aanleveren van de benodigde gegevens voor deelname aan het door de schoolleiding 

en decaan georganiseerde LOB-traject voor het kiezen van een profiel, vakken of een 
vervolgstudie. 

  
 Het gebruiken van gegevens van uw kind om een adressenlijst te maken voor 

schoolactiviteiten. Bijvoorbeeld een lijst met namen van leerlingen bij een excursie, reis of 
uitwisseling. 

 
 Het maken van foto’s en filmpjes voor onderwijskundige doeleinden. 

 
Het privacyreglement voor leerlingen is vastgesteld door OMO. U kunt dit raadplegen op de 
website van het Cambreur College. In het privacyreglement is opgenomen hoe de school 
leerlingengegevens gebruikt en beschermt.  

Wat betekent kiezen voor het Cambreur College? 
U kiest met uw kind bewust voor het Cambreur College dat grote waarde hecht aan een 
goede samenwerking tussen leerling, ouders en school. We gaan er dan ook van uit dat u 
onderstaand onderschrijft: 
 U heeft uw kind op één school voor voortgezet onderwijs aangemeld. 
 U bent op de hoogte van het feit dat de school van maandag tot en met vrijdag van 08.20 

tot 16.50 uur lessen, toetsen en andere schoolactiviteiten kan inroosteren. 
 U kent de kernwaarden van de school en onderschrijft deze. 
 U heeft kennisgenomen van het schoolreglement en u onderschrijft de regels van de 

school.  
 U bent op de hoogte van het feit dat leerlingen de beschikking hebben over een kluisje, 

waarbij de school zich het recht voorbehoudt om de kluisjes op gezette tijden te 
controleren. 

 U bent op de hoogte van het feit dat de schoolleiding het recht heeft om het gebruik 
van de door de school aan de leerlingen verstrekte digitale devices, faciliteiten en 
programmatuur onaangekondigd te controleren, ook daar waar het gaat om digitaal 
contact van leerlingen onderling. 

 U geeft de school toestemming om uw kind, in het belang van het onderwijsleerproces, te 
onderwerpen aan didactische testen en capaciteitenonderzoeken en de resultaten 
daarvan alsmede andere noodzakelijke leerlingengegevens te verstrekken aan derden in 
de ondersteuningsketen. 



 
 U gaat akkoord met deelname van uw kind aan activiteiten in het kader van 

maatschappelijke stage, beroepsoriënterende stage en internationalisering.  

Fotomateriaal 
Voor het gebruik van foto’s en filmpjes door het Cambreur College van (buiten)lesactiviteiten 
in de schoolgids, op de website van de school, in de plaatselijke pers, de door school 
beheerde social media en in informatiebrochures/-films hebben wij uw toestemming nodig.  

Examenleerlingen 
Voor de examenleerlingen vragen wij deze toestemming ook voor:  
 Het gebruiken van persoonsgegevens (naam, achternaam en woonplaats) voor de 

samenstelling van het jaarboek / jaaroverzicht / PowerPointpresentatie van de 
eindexamenkandidaten. Daarbij worden naam, achternaam en foto gebruikt. (Het gaat 
steeds om afbeeldingen waarop leerlingen herkenbaar zijn in situaties die gerelateerd zijn 
aan een schoolse sfeer.) 

 Het publiceren van een lijst met geslaagden in de school.  
 Het publiceren van een lijst met geslaagden op de website van de school.  
 Het in voorkomend geval verstrekken van een lijst met geslaagden aan regionale 

nieuwsbladen voor publicatie.  

Akkoordverklaring 
Door ondertekening van deze verklaring geeft u hiervoor toestemming. Jaarlijks krijgt u van 
ons de vraag of u deze toestemming wilt verlengen.  
 
 
Plaats:     ________________________________________ 
 
Datum:    ________________________________________ 
 
Naam leerling:    ________________________________________ 
 
Handtekening leerling:  ________________________________________  
 
 
Naam/namen ouder(s) /wettelijke vertegenwoordiger(s): 

     
_______________________ / __________________________ 

 
 
Handtekening ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s): 
 
   _______________________ / __________________________ 


