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de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. 
We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.  

 Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming voor 
het maken en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die 
we via een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor de hele 
schoolloopbaan van je kind gelden. Enkel indien we de beeld  of geluidsopnames voor 
een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw 
jouw toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw 
toestemming nog intrekken. 

 We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor je kind gelden. Volgens de 
privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, 
personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of 
doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. 

 Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht 
hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 

 
3.13.4 Recht op inzage, toelichting en kopie 

 
Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage 
krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan 
door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens 
doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen. 
 
 
 

3.14 Klachtenregeling ______________________________________________ 

 

Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur 
of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kan 
je contact opnemen met de directeur en/of voorzitter schoolbestuur. 

Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in 
onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling 
tot een oplossing te komen. 

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan je je 
klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over 
gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van 
beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een 
klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het 
correspondentieadres is: 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 
Guimardstraat 1 
1040 Brussel 


