
Beste ouders/verzorgers,

Het achterliggende jaar heeft Onderwijs-
groep GAVE de ouders, de GMR en de 
leerkrachten meegenomen in belangrij-
ke ontwikkelingen rondom de AVG. Op 
school maken we namelijk steeds meer 
gebruik van ict en daardoor verwerken 
we steeds meer privacygevoelige infor-
matie zoals persoonsgegevens in het 
leerlingvolgsysteem, zorgdossiers en 
rapporten. 

Als school moeten we de privacy van 
iedereen waarborgen en moet het 
onderwijs altijd door kunnen gaan. 
Belangrijke zaken hebben we de 
achterliggende periode opgepakt en deze 
ontwikkelingen delen we graag. 

1) Veilig mailen
Veilig mailen wordt ingevoerd bij de 

directie en IB als er gevoelige infor-

matie wordt verstuurd via de mail. 

Voor collega’s geldt de regel ‘delen (zoals ParnasSys) 

gaat boven mailen’ en mocht een collega toch ge-

voelige informatie willen mailen, dan wordt er een 

veilig account van de Ib’er gebruikt.

2) 2FA 
Twee-staps-verificatie (2FA) binnen de 

omgeving van ParnasSys. Door gebruik 

te maken van 2FA wordt de identiteit 

van de collega bij het inloggen vastgesteld door mid-

del van twee factoren. Naast het invoeren van een 

gebruikersnaam en wachtwoord, heeft de collega een 

extra verificatiecode nodig. Bij ParnasSys is dat een 

code van zes cijfers via de app Google Authenticator. 

Hiermee voorkomen we dat kwaadwillenden met de 

gegevens in ParnasSys kunnen inloggen. 

3) Groepsautorisatie 
Iedere leerkracht kan binnen Parnas-

Sys alleen de kinderen zien vanuit 

zijn/haar eigen onderwijsteam. Als 

een collega toch onverhoopt informatie moet opha-

len van een leerling van een ander onderwijsteam, 

dan is dat mogelijk door een reden op te geven. 

Informatiebeveiliging & privacy goed geregeld!
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Wilt u meer lezen over media-
wijsheid? Kijk dan op de website 
van www.mediawijsheid.nl 

Goed nieuws van Onderwijsgroep GAVE. Een schoolorganisatie 
met geloof, aandacht, vertrouwen en enthousiasme in Veenendaal. 

4) Privacyreglement en  
Privacyverklaring 
Een privacyreglement is het 

document waarin een organisatie  

de betrokkenen informeert welke persoons-

gegevens ze van hen verwerken, met welk 

doel en hoelang ze de gegevens bewaren. Een 

organisatie is wettelijk verplicht om betrokkenen 

(kinderen, ouders en werknemers) duidelijk 

te informeren. Een privacyreglement moet 

toegankelijk zijn voor de betrokkenen. Veel 

organisaties plaatsen het privacyreglement 

daarom op hun website. Het privacyreglement 

en de privacyverklaring vindt u terug op de 

website van Onderwijsgroep GAVE. 

5) Documenten 
De achterliggende periode is er con-

structief gewerkt om een set documen-

ten in orde te maken. Denk hierbij aan: 

Beleid datalekken, gedragsregels ict, toestemming 

beeldmateriaal en de verschillende privacyverklarin-

gen en het privacyreglement. Deze set is besproken en 

goedgekeurd door de GMR en het bestuur en terug te 

vinden op het intranet van school voor onze collega’s. 

Het privacyreglement en privacyverklaring vindt u  

terug op onze website www.gavescholen.nl. 

6) Website 
Een paar weken terug hebben we u 

geïnformeerd over onze nieuwe logo’s 

en de website. Deze website oogt niet 

alleen frisser, maar ook onder de motorkap is alles 

veel veiliger geworden waardoor we klaar zijn voor de 

komende jaren. Binnenkort zal ook de procedure van 

kennismaking en aanmelding verder worden opgepakt.

http://www.mediawijsheid.nl
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