Privacy-vragen in Magister
Wij willen zorgvuldig omgaan met de privacy van de leerlingen. Aan het begin van het
schooljaar vragen we ouders en leerlingen om enkele privacy-vragen in Magister te
beantwoorden.
Hoe werkt het?
Het beantwoorden van de vragen kan via de website van Magister. Na het openen van de
website, verschijnt er na het inloggen een venster met de privacy-vragen. In de Magisterapp verschijnt er ook zo’n venster in het scherm.
•
•

De ouders vullen deze vragen in voor hun kinderen van jonger dan 16 jaar.
Leerlingen van 16 jaar en ouder krijgen zelf het scherm te zien en kunnen de
vragen beantwoorden. Ouders van 16+-leerlingen krijgen het venster in dat geval
niet te zien.

We vragen jullie per item aan te geven of jullie toestemming geven. Bij sommige items
hoeft alleen gekeken te worden of het antwoord van vorig jaar nog klopt. De keuzes zijn
overigens later in het jaar zelf ook nog te wijzigen.
Vragen voor alle leerlingen en hun ouders
Dit zijn de privacy-onderwerpen waarvoor we toestemming vragen:
1. Foto’s (en video’s) voor o.a. website en social media van de school
Het Udens College gebruikt foto’s van schoolactiviteiten voor de website,
schoolgids, folders, en social media van de school (Facebook en Instagram), en in
een enkel geval een kort filmpje. Het gaat om beelden van lessen en excursies. Om
de beelden te kunnen gebruiken waar leerlingen herkenbaar op staan, hebben we
toestemming nodig.
Als we een foto plaatsen in een advertentie of poster, dan vragen we voor die items
afzonderlijk toestemming aan de ouder of leerling (16+).
2. Klassenfoto
Aan het begin van het schooljaar maakt de schoolfotograaf klassenfoto’s en
profielfoto’s. We vragen in Magister toestemming of de leerling op de klassenfoto
mag. De profielfoto gebruiken we voor onderwijsdoeleinden (hiervoor is dan ook
geen toestemming nodig).
Verdere praktische informatie over de foto’s, ontvangen jullie via de
schoolfotograaf.
3. Lid worden van Whatsapp-groep klas
Bij het Udens College maken de coaches een Whatsapp-groep met de leerlingen
uit zijn of haar klas. De coach is de beheerder en gebruikt de appgroep voor
onderwijsdoeleinden en het delen van praktische informatie. Formele informatie is
ook via andere kanalen beschikbaar. Als er toestemming wordt gegeven, mag de
leerling lid worden van deze WhatsApp-groep.
4. Inzage persoonlijke informatie door coach
In het leerlingdossier staat persoonlijke informatie van de leerling van de afgelopen
jaren. De leerlingcoach mag deze informatie alleen inzien met toestemming. Het
gaat om informatie die belangrijk is voor de (nieuwe) coach om de leerling zo goed
mogelijk te begeleiden in de schoolloopbaan. Daarom vragen we om toestemming.

5. Opnamen door stagiairs voor hun opleiding
Het Udens College heeft stagiairs op school in het kader van Passie voor Leren en
deAcademische Opleidingsschool. Voor stagiairs is het belangrijk opnamen te
maken van de lessen voor hun opleiding. Die opnamen gebruiken ze om zich
verder te ontwikkelen. Als er toestemming wordt gegeven, betekent dat er geen
bezwaar is tegen opnamen waarbij de leerling herkenbaar in beeld is.
Voor eindexamenleerlingen en hun ouders
De ouders van de leerlingen van het examenjaar – of examenleerlingen die 16 jaar of
ouder zijn – krijgen ook nog de volgende vragen.
A) Jaarboek eindexamen
De examenleerlingen ontvangen aan het eind van het jaar een jaarboek. Hierin
staan de klassen- en profielfoto’s en ‘vertelt’ iedere leerling kort over zijn of haar
ervaringen. Ook enkele medewerkers vertellen iets over de eindexamenleerlingen.
In Magister vragen we om toestemming op opgenomen te mogen worden in het
jaarboek.
B) Foto’s galastoet op website
De examenleerlingen hebben aan het einde van het jaar een gala-stoet. Hiervan
maken we mooie foto's. We vragen toestemming om deze foto’s op de website te
plaatsen. Het gaat niet om social media.
Voor het plaatsen van enkele foto’s op social media vragen we de betrokken
leerlingen apart om extra toestemming.
C) Vermelding namen geslaagden op de website
Graag willen we alle geslaagde examenleerlingen met naam vermelden in een
feestelijk bericht op de website. Hiervoor vragen we jullie toestemming.
Magister is te benaderen via www.udenscollege.nl. Rechtsboven staat een link naar
‘Inloggen Magister’. Na het inloggen verschijnt het privacyvenster. Ook kunnen de privacyvragen ingevuld worden middels de Magister-app.

