Welke gegevens bewaart de basisschool over mijn kind?
Basisschool Spaubeek bewaart verschillende gegevens over uw kind in een leerlingdossier. U en de
school mogen deze leerlinggegevens inzien. In speciale gevallen mogen derden dat ook.
Leerlinggegevens
Basisschool Spaubeek houdt van elke leerling een leerlingdossier bij. Daarin bewaart de school:
 gegevens over inschrijving en uitschrijving;
 gegevens over afwezigheid;
 adresgegevens;
 gegevens die nodig zijn om het leerlinggewicht vast te stellen.
Ook de volgende gegevens mag de school bewaren:
 gegevens over de ondersteuningsbehoefte, als uw kind die heeft;
 gegevens over de gezondheid die nodig zijn voor eventuele speciale begeleiding of voorzieningen;
 gegevens over de vorderingen en de resultaten van uw kind.
De school mag de meeste gegevens nog 2 jaar bewaren nadat uw kind van school is gegaan. De
basisschool moet langer bewaren:
 gegevens over verzuim en in- en uitschrijving (5 jaar nadat de school uw kind heeft
uitgeschreven);
 gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen (3 jaar na
vertrek van de leerling).
Adresgegevens van (oud-)leerlingen mag de school bewaren voor het organiseren van reünies.
Inzage en correctie leerlinggegevens
Als ouder heeft u het recht om de gegevens over uw kind in te zien (inzagerecht). U maakt hiervoor
een afspraak met de school. Terwijl u de gegevens inziet, blijft iemand van de school aanwezig. Als
ouder heeft u ook correctierecht. U kunt de school verzoeken verkeerde gegevens in het
leerlingdossier van uw kind te verbeteren of te verwijderen.
Heeft u geen ouderlijk gezag meer, bijvoorbeeld na een echtscheiding? Ook dan moet de school u
inzage geven in de leerlinggegevens over uw kind. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek. U moet dan
zelf de directeur van de school om deze informatie vragen.

Inzage leerlinggegevens door derden
Soms is de school verplicht om gegevens aan bepaalde professionals te geven. Bijvoorbeeld bij:
 de overgang naar een andere school, zoals het voortgezet onderwijs (vo) of het speciaal
basisonderwijs (sbo);
 inzage door de Inspectie van het Onderwijs (IvhO);
 vermoedens van kindermishandeling;
 noodsituaties.
In andere gevallen moet u als ouder eerst toestemming geven, voordat derden de gegevens van uw
kind mogen inzien.
Bijvoorbeeld:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens van de betrokkene;
b. het persoonsgebonden nummer (BSN);
c. nationaliteit;
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d. gegevens als bedoeld onder a, van de wettelijk vertegenwoordiger of verzorger van de leerling;
e. gegevens betreffende de gezondheid of het welzijn van de leerling voor zover die noodzakelijk zijn
voor de ondersteuning;
f. gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die
noodzakelijk zijn voor de school, het onderwijs of de te geven ondersteuning;
g. gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs en ondersteuning, alsmede de
behaalde studieresultaten;
h. schoolgegevens (waaronder naam school, naam zorgcoördinator/mentor/ intern begeleider,
klas/groep waarin de leerling zit, tijdstip van inschrijving bij deze school, naam van de indiener van de
aanmelding bij het samenwerkingsverband, schoolloopbaan en rapportage vanuit primair en
voortgezet onderwijs);
i. aanleiding voor de aanmelding bij het samenwerkingsverband, relevante screenings- en
onderzoeksgegevens en omschrijving van de problematiek die aan de orde is;
j. activiteiten die door de school zijn ondernomen rond de betreffende leerling, alsmede de
resultaten hiervan;
k. bestaande of (relevante) afgesloten hulpverleningscontacten en de namen van contactpersonen;
l. relevante persoonsgegevens die door externe partijen worden verstrekt met betrekking tot de
aangemelde problematiek van de betreffende leerling;
m. relevante financiële gegevens over bijvoorbeeld schoolgeld
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