
Toelichting bij formulier start schooljaar 

 

Waarom moet u elk schooljaar opnieuw akkoord gaan met het schoolreglement? 

Als schoolteam evalueren we onze werking regelmatig. We sturen bij waar nodig en voeren 
vernieuwingen door. Wat we veranderen passen we aan in het schoolreglement. Ook de overheid 
voert regelmatig wijzigingen door in de onderwijswetgeving die we verplicht moeten doorvoeren in 
ons  schoolreglement.  

Wij brengen u op de hoogte van die wijzigingen. Uw akkoord is belangrijk. Bij niet akkoord wordt de 
inschrijving van uw kind op het einde van het schooljaar ontbonden. 

Waarom moet u toestemming geven voor de publicatie van foto’s en filmpjes? 

Tijdens schoolactiviteiten worden door onze leerkrachten regelmatig foto’s of korte filmpjes 
gemaakt.  Een aantal van deze foto’s en filmpjes worden gebruikt voor de schoolwebsite of  om 
publicaties zoals de schoolbrochure of het schoolreglement te illustreren. Het gaat dan vooral om 
spontane sfeerbeelden maar af en toe poseren onze kinderen ook eens graag voor een foto. 

Volgens de  privacywetgeving dienen we hiervoor elk schooljaar opnieuw toestemming te vragen aan 
de ouders.   

Indien u in de loop van het schooljaar op uw beslissing wil terugkomen of bepaalde foto’s wil laten 
verwijderen dan kan u dat melden via  privacy@scheppers-mechelen.be 

Waarom moet u toestemming geven aan de school om medische gegevens van uw kind te 
verwerken?  

De privacywetgeving verbiedt de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid van uw kind 
betreffen, tenzij u de school hiervoor schriftelijk toestemming geeft. U kan indien u dat wenst deze 
toestemming op elk moment intrekken. U hebt ook het recht deze gegevens in te zien of  te laten 
verbeteren. 

De school zal deze gegevens enkel verwerken met de bedoeling : 

 adequaat te kunnen reageren bij risicosituaties 
 uw zoon/ dochter te begeleiden bij zijn/haar studiekeuze en socio- emotionele ontwikkeling 

Enkel personen die rechtstreeks bij de begeleiding van uw zoon of dochter betrokken zijn, kunnen 
deze gegevens raadplegen. Deze personen zijn ertoe gehouden het vertrouwelijk karakter van deze 
info te eerbiedigen.                                                                                                                    
U bent niet verplicht gegevens over de gezondheid van uw zoon of dochter mee te delen. De school 
kan echter geen rekening houden met gegevens die haar niet bekend zijn. De info wordt verwerkt 
zolang als nodig is om uw zoon/dochter op te volgen.  

U omschrijft de problematiek van uw kind in het digitaal formulier. Indien de school vindt dat deze 
gegevens een impact hebben op de klas- of schoolwerking zal de zorgcoördinator u contacteren om 
de nodige afspraken te maken.  

 


