
 
 

Privacyverklaring SPCO 
 

Algemene contactgegevens: 
SPCO Groene Hart  
Leidsestraatweg 147 -  3443 BT Woerden – 0348 432 334 
Contact voor privacy gerelateerde vragen: privacy@spco.nl 
 
Onze scholen verwerken persoonsgegevens van u en uw kinderen. SPCO is als bevoegd gezag 
wettelijk verantwoordelijk en vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is 
zich bewust van de privacywetgeving. SPCO is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de 
persoonsgegevens van uw kind (en van u). In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij 
met deze persoonsgegevens omgaan. 
 

Waarom verwerken wij gegevens van uw kind 
Wij verwerken gegevens van uw kind (en u) voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we 
met u betreffende uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. 
Zo hebben wij bijvoorbeeld gegevens nodig van uw kind om in aanmerking te komen voor 
financiering. Ook hebben wij de gegevens nodig voor het volgen van de ontwikkeling van uw kind.  
Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het 
verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal 
(foto’s en video’s) dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven. 
 

Welke gegevens verwerken wij van uw kind 
Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als 
ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Deze 
gegevens leggen wij vast in Parnassys (dat is ons leerlingadministratiesysteem): 
 

● personalia, betreft de gegevens die bij inschrijving door ouders zijn verstrekt (zoals naam, 
voornaam, geboortedatum, opleidingsniveau ouders , gezinssamenstelling en BSN) 
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● onderwijs: betreft gevolgde jaren onderwijs op de school en absenties gedurende de 
onderwijstijd 

● toetsen: resultaten van (niet-)methoden gebonden toetsen gedurende de onderwijstijd, 
evenals de rapporten 

● begeleidingsgegevens (indien van toepassing), verslagen van oudergesprekken  
● medische gegevens indien dat noodzakelijk is voor de juiste onderwijskundige, specifieke 

begeleiding of gegevens als die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen 
 

  

1 opleidingsniveau van de ouders is (vooralsnog) noodzakelijk voor het berekenen van de financiering waar de 
scholen recht op hebben 
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Verzoek om inzage 
Een verzoek tot inzage kan door een wettelijke vertegenwoordiger worden gedaan. Wij moeten bij 
een inzage-moment ook rekening houden met de privacy van anderen, mogelijk dat bijv. in een 
dossier gespreksverslagen zijn opgenomen met informatie over andere leerlingen.  
Uiterlijk één week na uw verzoek kunt u het dossier inzien, maar mogelijk dus niet alle gegevens tot 
in detail. 
 

Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind 
Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer 
gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te 
komen. Dit betekent ook dat de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in 
deze toelichting noemen. 
In een aantal gevallen zijn wij verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties 
zoals de Dienst Uitvoering Onderwijs, de leerplichtambtenaar, de Inspectie voor het onderwijs, de 
GGD/schoolarts en het Samenwerkingsverband . 
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Wij kunnen commerciële derden partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de 
gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties/programma’s om 
leerlingen in de les te ondersteunen. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid 
van SPCO. Met deze organisaties sluiten we verwerkersovereenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd 
welke gegevens er verwerkt worden, dat zij deze gegevens niet mogen delen en hoe deze gegevens 
beveiligd worden. 
Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciële derde partijen voor andere 
doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van uw kind niet verkopen, verhuren of verstrekken aan 
derden partijen. 
  
De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers 
kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast 
bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende 
bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. Daar waar dit niet wettelijk is vastgelegd 
verwijderen wij de gegevens 5 jaar nadat uw kind van school is. 
 
Als u hier vragen over heeft, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Als u 
daarna nog vragen heeft, kunt u onze Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer 
benaderen via privacy@spco.nl 
 

 

2 Scholen voor regulier basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs moeten aangesloten zijn bij een 
samenwerkingsverband, met als doel het bieden van passend onderwijs.  
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