
 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 

Vanaf dit schooljaar zullen we via Magister de wettelijk verplichte toestemmingen conform de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG] gaan inventariseren en registreren. 

Wat betekent dit? 

Dit betekent dat een aantal vragen beantwoord moet worden die betrekking hebben op het al dan 

niet instemmen met gebruik van herleidbare persoonsinformatie door, voor of binnen Houtens. Dit 

kunnen naamgegevens zijn, maar ook foto’s of publicaties. De toestemming kan op ieder moment 

door uzelf gewijzigd worden. 

Voor de volgende gegevens wordt toestemming gevraagd:  

Code Omschrijving Uitleg Doelgroep 

Intern Foto's en video's voor intern 
gebruik 

Toestemming voor gebruik van foto’s en video’s voor 
intern gebruik en/of verspreiding naar betrokkenen, 
bijvoorbeeld in nieuwsbrieven of op foto’s van 
schoolactiviteiten. 

Allen 

Extern Foto’s en video’s voor extern 
gebruik (Facebook, website, 
overige digitale media) 

Toestemming om foto's en video's te plaatsen op alle 
digitale media. 

Allen 

Print Foto’s en video’s voor geprinte 
publicaties 

Toestemming voor gebruik van foto’s en video’s in 
geprinte publicaties (schoolgids, folders, brochures, 
advertenties en overige geprinte media). 

Allen 

Examen Naam in examenadvertentie Toestemming voor het gebruik van voornaam en 
achternaam in de felicitatieadvertentie na het examen. 

Examenkandidaten 

Zelftest Toestemming voor een Corona 
zelftest 

In het geval er in de klas en/of lesgroep een persoon 
positief op corona wordt getest, geef ik mijn 
zoon/dochter toestemming voor een corona zelftest, 
door de school verstrekt. 
 

Allen 

 

Voor wie? 

Bij leerlingen tot 16 jaar wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) gevraagd toestemming te geven. Alle 

leerlingen van 16 jaar en ouder moeten dit zelf doen. Dit wordt door Magister bewaakt en 

uitgevraagd aan de verschillende belanghebbenden. 

Hoe? 

Bij de eerstvolgende keer inloggen in Magister zal er een 
vragenscherm openen. Als u kiest voor ‘Nu niet’, zal bij de 
volgende keer inloggen dezelfde toestemmingsvraag terugkeren, 
totdat u kiest voor ‘Doorgaan’. 
 

 
Kiest u voor ‘Doorgaan’, dan kunt u de toestemmingsvragen beantwoorden. Indien u meerdere kinderen 
op Houtens heeft, zal voor ieder kind apart toestemming gevraagd worden. 
 



 
 

Selecteer  als u toestemt in dit gebruik. 

Selecteer  als u niet toestemt in dit gebruik. 
Kijk bij       voor verdere informatie m.b.t. de toestemming. 
 

Als de gebruiker tussentijds iets wil corrigeren, dan kan deze de keuzes terugvinden en aanpassen bij 

de gegevens van de leerling. 

 

Bij de start van ieder schooljaar zal opnieuw om toestemming voor deze gegevens gevraagd worden. 

Houtens zal periodiek checken en waar nodig herinneren aan het beantwoorden van de 

toestemmingvragen. 

Met vriendelijke groet, 

 

Jasper Gaasenbeek, afdelingsleider onderbouw 

Patricia Kronenburg, afdelingsleider bovenbouw 

Anna Lambrechtse, afdelingsleider onderwijs en organisatie 


