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Geachte ouder, verzorger,
Vanwege de privacywetgeving moeten wij diverse toestemmingen m.b.t. het gebruik van
persoonsgegevens uitvragen en vastleggen. In Magister is inmiddels een module beschikbaar
waarin toestemmingen geregistreerd kunnen worden en wij gaan deze module gebruiken.
De wet maakt onderscheid tussen a) personen onder 16 jaar en b) personen van 16 jaar of ouder.
Voor a) geldt: de ouder/verzorger geeft al dan niet toestemming.
Voor b) geldt: de persoon zelf geeft al dan niet toestemming.
Wanneer u vanaf 18 november a.s. inlogt in Magister of de app opent, en uw kind is jonger dan
16 jaar, krijgt u het verzoek om de toestemmingsvragen te beantwoorden. Dit wijst zich vanzelf;
voor de volledigheid is op pagina Communicatie van de website een handleiding terug te vinden.
Bij de start van een nieuw schooljaar, of wanneer er nieuwe toestemmingsvragen zijn
toegevoegd, zult u opnieuw gevraagd worden uw keuzes te controleren of aan te vullen.
Op het moment dat uw kind 16 jaar wordt krijgt u niet langer deze vraag, maar krijgt hij/zij
automatisch zelf de vraag in Magister om de keuzes aan te geven.
Bij de toestemmingsvragen over het gebruik van beeldmateriaal lichten we nog graag het
volgende toe. Op onze school laten wij met beeldmateriaal (foto’s en filmpjes) zien waar we mee
bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende onderwijsactiviteiten, bijvoorbeeld
tijdens lessen, projecten, schoolreizen en excursies.
Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt voor publicitaire doeleinden: informatievoorziening over
de school, ons onderwijs en onze onderwijsactiviteiten. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s
en filmpjes. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden.
Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor informatievoorziening vanuit Voortgezet
Onderwijs Best-Oirschot (VOBO), inclusief het Kempenhorst College en het Heerbeeck College.
Wilt u zo vriendelijk zijn uw keuzes zo snel mogelijk in Magister aan te geven? 1 Bij voorbaat dank
voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

Dhr. P.C.M. van der Vorst
Directeur Onderwijs
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Uw keuzes kunnen daar op elk moment door uzelf ingezien en/of aangepast worden.
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