
                                                                                           
 
  
 
 
 
 
 
Amersfoort, 25 mei 2018 
 
Betreft: inwerkingtreding Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
Op 25 mei a.s. treedt de AVG in werking, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Deze verordening richt zich op informatiebeveiliging en privacy. Door de AVG krijgen 
mensen meer mogelijkheden voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. 
Hun privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. 

 
Ook legt de AVG meer de nadruk op de verantwoordelijkheid van organisaties om aan te 
tonen dat zij zich aan de wet houden. Daarom brengen wij u graag op de hoogte hoe het 
Meridiaan College met de gegevens van leerlingen omgaat. 

 
Binnen het Meridiaan College staat de veiligheid en daarmee ook de privacy van onze 
leerlingen voorop. Dit betekent dat we zorgvuldig met hun gegevens omgaan. Een aantal 
gegevens van de leerlingen wordt vastgelegd in verband met het geven van onderwijs, het 
begeleiden van onze leerlingen en de administratie van de school. Het vastleggen en het 
gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot die informatie die strikt noodzakelijk is 
voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is 
beperkt. Wij zijn druk bezig alle processen AVG bestendig te maken. Daarom zult u de 
komende periode merken dat een aantal zaken gaat veranderen, zoals bijvoorbeeld de 
nieuwe website waarbij alle privacygevoelige informatie achter een inlogcode komt te 
staan. Ook publiceren wij geen fotomateriaal meer zonder dat er toestemming is van de 
betreffende leerlingen of hun ouders/verzorgers. 

 
Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouder(s)/verzorger(s) 
daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Ook 
ontvangen leveranciers van digitale leermaterialen een beperkt aantal leerlinggegevens, 
omdat dit noodzakelijk is voor het geven van onderwijs. Wij zijn daartoe met onze 
leveranciers strikte afspraken aan het maken over het gebruik van persoonsgegevens, zodat 
misbruik wordt voorkomen.  

 
Wanneer u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebt, kunt u contact opnemen 
met de rector/directeur van de vestiging waar uw kind staat ingeschreven of een e-mail 
sturen naar de functionaris gegevensbescherming, de heer B. Posthuma 
(b.posthuma@meridiaan–college.nl).  
 

Met vriendelijke groet,  
 

Geert Popma 
voorzitter College van Bestuur Meridiaan College 
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