
  

 

 
Toestemming rondom AVG 
Wij vragen ouders/verzorgers bij de start op de basisschool altijd middels een digitaal 

formulier (zie voor de specifieke items de volgende pagina) om toestemming voor het 

volgende: 

 
• Toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal: Op onze school laten wij 

u met beeldmateriaal zien waar we mee bezig zijn in de klas of met 

schoolactiviteiten. Denk hierbij aan onze website, digitale nieuwsberichten, 

school-app, documenten en brochures en op social media. Dit geldt alleen 

voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Dit geldt 

dus ook voor (groeps)foto’s die worden gemaakt door de schoolfotograaf. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met het beeldmateriaal. We plaatsen bij het 

beeldmateriaal geen namen van leerlingen.  

Het kan voorkomen dat anderen of ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten 

en deze verspreiden. De school heeft daar geen invloed op en is daarvoor niet 

verantwoordelijk. 

 

• Toestemming voor samenwerking met partners van de school (Prowise 

Go). Wij werken met samen met een derde partij; “Prowise GO”. Dit is een online 

leeromgeving die het onderwijs op de school ondersteunt. Wij vragen u hierbij dan 

ook expliciet om toestemming voor het live volgen van het device tijdens het 

gebruik op school. Meer informatie over Prowise Go vindt u twee pagina’s 

verderop in dit document. 

 

• Toestemming voor externen (OR en MR van de school): het gebruik van 

adresgegevens, telefoon en e-mailadres voor schoolspecifieke informatie 

en doeleinden. Het gaat hierbij om het verspreiden van telefoonnummers en 

adreslijsten in de klas van uw kind én het delen van deze gegevens met de OR en 

MR van onze school voor schoolspecifieke informatie en doeleinden. 

 

  



  

 

 
Toestemming rondom AVG 
 

Over de volgende items kunt als ouder/verzorger uw voorkeur digitaal 

aangeven in de ouderapp bij de start op de basisschool of wijzigingen 

aanbrengen gedurende de basisschooltijd: 

 

 
  



  

 

 
Toestemming meekijken devices Prowise Go 
Wij werken  met Prowise GO. Dit is een online leeromgeving die het onderwijs op de 

school ondersteunt.  

 

Vanuit deze educatieve omgeving zet de leerkracht webapplicaties klaar. Daarnaast heeft 

de leerkracht dankzij de klassenmanagement-module de regie over personal devices 

zoals Chromebooks. Hij/zij volgt live hoe leerlingen aan het werk zijn tijdens een 

opdracht of toets, bepaalt welke site open staat en pauzeert de devices. De leerkracht 

ziet dankzij online oefenprogramma’s precies hoe ver leerlingen zijn, welke leerlingen 

meer ondersteuning nodig hebben of juist klaar zijn voor extra uitdaging. Zodat 

leerlingen alles kunnen geven wat ze in zich hebben en de leerkracht ze de persoonlijke 

aandacht geeft die ze nodig hebben.  

 

De klassenmanagement-module zetten wij in om inzicht te houden in het werk en de 

werkhouding van onze leerlingen. Mochten leerlingen met andere dingen bezig zijn, dan 

geeft de module ons de mogelijkheid om hierop in te spelen en de leerlingen op de juiste 

manier te begeleiden.  

 

Beleidswijziging  

Wij beheren met Prowise GO de devices waar leerlingen mee werken. Sinds de invoering 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben scholen meer 

verantwoordelijkheden dan voorheen om persoonsgegevens van medewerkers en 

leerlingen te beschermen. Om deze reden is voor het live volgen van leerling-devices in 

de klassenmanagement-module toestemming nodig van een ouder/verzorger.  

 

Toestemming  

Wij vragen u ouder(s)/verzorger(s) dan ook expliciet om toestemming voor het live 

volgen van het device. U kunt uw toestemming overigens op ieder moment weer 

intrekken.  

 

Wanneer er geen toestemming is voor het live volgen van het leerling-device, kan een 

leerkracht het device van de leerling nog wel beheren. Onder beheren valt onder andere 

het openen en afsluiten van tabbladen en het pauzeren van het device. Dit hoort bij de 

gebruikelijke verantwoordelijkheid van de leerkracht.  

 

Aangezien het van belang is om inzicht te hebben in de bezigheden van leerlingen onder 

schooltijd, gaan wij er vanuit dat ouder(s)/verzorger(s) achter onze keuze voor de 

klassenmanagement-module zullen staan. Mocht dit niet het geval zijn, dan gaan we 

graag met u in gesprek.  

 

Wij wensen alle leerlingen veel plezier in de Prowise GO-leeromgeving!  
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