
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
In verband met de aangepaste privacywetgeving (Europese Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG)) hebben wij van alle ouders 
toestemming nodig voor het gebruik van privacygevoelige gegevens en 
beeldmateriaal van hun kind(eren). 
 
In Magister staat de module ‘Toestemming gebruik gegevens’. U kunt 
hier uw wensen met betrekking tot de privacy van uw kind(eren) aange-
ven, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.  
 
In bijlage 1 leest u waar uw toestemming voor wordt gevraagd. In bij-
lage 2 staat vermeld waar u de module in Magister kan vinden en hoe u 
uw keuze(s) kunt invullen. Is kind 16 jaar of ouder? Dan moet hij/zij zelf 
de module invullen. 
 
In de eerste lesweek komt de schoolfotograaf op Stad & Esch. Daarom 
vragen we of u (of uw kind) zo snel mogelijk de module wil(t) invullen. 
Alvast hartelijk dank! 
 
Mocht u vragen hebben over het invullen van de module, dan kunt u 
contact opnemen met Helga Koetse via hkoetse@stadenesch.nl. Heeft u 
vragen over de privacy van uw kind(eren), neemt u dan gerust contact 
met mij op (0522 . 23 66 88 of info@stadenesch.nl). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Egbert Bakker, 
hoofd facilitaire dienst.

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen      

datum 
22 augustus 2019 
 
betreft 
Toestemming  
 
behandeld door 
E. Bakker 
 
kenmerk 
O1920003 
 
bijlagen 
2 
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Bijlage 1  -  onderdelen module ‘Toestemming gebruik gegevens’ 
 
 
In de onderstaande lijst kunt u zien waar we uw toestemming voor vragen in de module in 
Magister.  
 
1. website en schoolwiki: met toestemming kunnen foto’s en filmpjes die onder de ver-

antwoordelijkheid van school zijn gemaakt, worden gebruikt om de website en school-
wiki met de uitstraling van Stad & Esch te geven. 

2. paperclip voor ouders: met toestemming kunnen foto’s en filmpjes die onder verant-
woordelijkheid van school zijn gemaakt, worden gebruikt met als doel ouders/verzor-
gers te informeren over activiteiten en ontwikkelingen binnen Stad & Esch. 

3. paperclip voor leerlingen: met toestemming kunnen foto’s en filmpjes die onder ver-
antwoordelijkheid van school zijn gemaakt, worden gebruikt met als doel onze leer-
lingen te informeren over activiteiten en ontwikkelingen binnen Stad & Esch. 

4. social media: met toestemming kunnen foto’s en filmpjes die onder verantwoordelijk-
heid van school zijn gemaakt, worden gebruikt met als doel via onze social media-ac-
counts (Twitter, Facebook, etc.) informatie te verspreiden over activiteiten en ontwik-
kelingen binnen Stad & Esch. 

5. examenbijlage: met toestemming worden van onze leerlingen: voornaam, achternaam, 
plaats en opleiding in de krant geplaatst. 

6. examenfoto: met toestemming wordt een groepsfoto gemaakt van de examenkandida-
ten. 

7. leerresultaten: met toestemming worden de leerresultaten van de leerling gedeeld met 
de basisschool waar de leerling vandaan komt. 

8. schoolbrochure: met toestemming kunnen foto’s die onder verantwoordelijkheid van 
school zijn gemaakt, worden gebruikt voor PR-doeleinden, met als doel (toekomstige) 
ouders en leerlingen te informeren over Stad & Esch. 

9. schoolfotograaf: met toestemming wordt aan het begin van het schooljaar door de 
schoolfotograaf een pasfoto en klassenfoto gemaakt. Deze foto’s kunnen via de 
schoolfotograaf besteld worden. 

 
  



Bijlage 2  -  instructie module ‘Toestemming gebruik gegevens’ 
 
 
Via uw pc 
1. login op website van Magister.  
2. klik rechtsboven in op de betreffende leerling en dan op ‘gegevens van [naam]’ 
3. links onderin het scherm vindt u ‘Toestemming gebruik gegevens’. 
4. via de ‘i’ kunt u meer informatie zien over wat de toestemming inhoudt en waar het 

voor is 
5. klik op de knop ‘wijzigen’ 
6. geef voor elk onderdeel uw keuze door. Klik op het v-tje als u wel toestemming geeft 

en op het x-je als u geen toestemming geeft 
7. klik op opslaan. 
 
 
Via de app van Magister 
1. in het menu aan de rechterkant kiest u de betreffende leerling en dan op ‘gegevens 

van [naam]’ 
2. bovenaan vindt u ‘Toestemming gebruik gegevens’ 
3. in diverse velden ziet u waar u toestemming voor moet geven, bij ‘meer informatie’ 

kunt u zien wat de toestemming inhoudt en waar het voor is. 
4. klik op de knop ‘wijzig’ 
5. geef voor elk onderdeel uw keuze door. Klik op het v-tje als u wel toestemming geeft 

en op het x-je als u geen toestemming geeft 
6. klik op opslaan.  
 
 
Let op! Leerlingen die 16 jaar of ouder zijn moeten zelf de module invullen. Voor leerlingen 
onder 16 jaar moet de ouder/verzorger dit doen. 

http://stadenesch.magister.net/

