
 

 
Aan onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) 
 
 
Deurne, augustus 2021 
 
 
Betreft: Verlenen van toestemming voor gebruik van persoonsgegevens 
 
 
Beste ouders, beste leerling, 
 
Volgens de wet op de privacy (AVG) zijn wij (jaarlijks) verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik 

van persoonsgegevens van leerlingen. U kunt daarbij denken aan het publiceren van foto’s op de website 

van de school of in voorlichtingsbrochures.  

 

Het geven van toestemming gebeurt in Magister. Ook als u geen toestemming geeft dan dient u dit aan te 

geven in Magister. U kunt dit op elk moment weer wijzigen. (Alleen wanneer materialen al in productie zijn 

genomen, is het niet mogelijk om eerder verleende toestemming daarvoor in te trekken.)  

 

Werkwijze Magister 

Als u voor de eerste keer inlogt in Magister (of via de Magister-app) krijgt u een verzoek om 

toestemmingsvragen te beantwoorden*). U kunt voor elke categorie aangeven of u wel of geen 

toestemming geeft. Heeft u (of uw zoon/dochter van 16+) reeds eerder toestemming gegeven, dan krijgt u 

de pop up niet nog eens. 

 

Aanpassen toestemming 

Het blijft mogelijk om reeds ingevulde toestemming aan te passen. In Magister kiest u dan, nadat u de foto 

van uw kind heeft aangeklikt, onderaan op de keuze ‘toestemmingen’. Het begin van het nieuwe schooljaar 

is wellicht een goed moment om de (eventueel reeds gegeven) toestemming in Magister te controleren en 

desgewenst aan te passen. 

 

Wie geeft toestemming? 

Als de leerling jonger is dan 16 jaar dan geven de ouders toestemming. Zodra de leerling 16 jaar wordt 

vervalt de toestemming van de ouders in Magister. De leerling dient dan zelf opnieuw toestemming te 

geven. Dit is met name van belang voor leerlingen in de eindexamenklassen; geen toestemming ingevuld 

betekent geen vermelding bij de publicatie van gegevens geslaagden in krant en op de website van de 

school. 

 

We wijzen er u nadrukkelijk op om voor 20 september a.s. uw toestemming vast te leggen in Magister. 

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met het secretariaat van de school. 

 
Met vriendelijke groet, 
E. de Gier, rector a.i. 

 
Bijlage: handleiding toestemmingsmodule magister 

 


