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Betreft: toestemmingsmodule beeldmateriaal Magister 
 
 
Geachte ouders / verzorgers en leerlingen, 
 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing. 
Onderdeel van deze verordening is dat wij als school niet zomaar beeldmateriaal van 
leerlingen mogen plaatsen op onze website, digitale nieuwsbrief of social media. Dat mag 
alleen als de ouders / verzorgers daar toestemming voor hebben gegeven, of leerlingen zelf 
als zij ouder zijn dan 16 jaar. 
 
Tot dit jaar hebben de meeste locaties deze toestemming via papieren formulieren aan u 
gevraagd. Een proces dat administratief voor flink wat werk zorgt. Daarom hebben wij aan 
ons leerlingadministratiepakket Magister gevraagd of zij iets kunnen ontwikkelen wat deze 
administratieve lastendruk verminderd. Er is goed nieuws! Magister heeft recent een update 
aangeboden waarin u in de ouderlogin uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal 
kunt verlenen. U kunt apart toestemming geven voor de volgende onderdelen: 

- Gebruik beeldmateriaal op de website 
- Gebruik beeldmateriaal in de digitale nieuwsbrief 
- Gebruik beeldmateriaal op social media 
- Gebruik beeldmateriaal in het jaarboek (alleen examenkandidaten) 
- Publiceren naam in krant bij behalen diploma (alleen examenkandidaten) 

 
In de bijlage treft u een handleiding aan voor het gebruik van de toestemmingsmodule via de 
ouderlogin. Zodra u na de herfstvakantie inlogt via de ouderlogin (leerlingen ouder dan 16 via 
hun eigen login) komt u automatisch in een scherm waarin u met vinkjes aangeeft waarvoor 
u toestemming verleend en waarvoor niet. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u 
gegeven toestemming en de gegeven toestemming op een later moment weer intrekken. 
 
Ook dit kunt u doen via de ouderlogin in Magister. Verder is het mogelijk om ons te 
verzoeken om een specifieke gebruikte foto of video van uw kind niet meer te gebruiken in 
een nieuwsbrief of de website, dan wel om het beeldmateriaal te verwijderen van de website 
of de sociale media van onze school. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming 
geven. 
 
Op alle foto’s en video’s die gebruikt worden door onze school is de privacyverklaring van 
ons schoolbestuur, stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) van 
toepassing. U kunt deze vinden op de website: www.stichtingboor.nl en op de onze website 
www.wolfert.nl/schoolinfo/statement-privacy. Daar treft u ook meer informatie aan over ons 
privacy beleid. 

Met vriendelijke groet, 
 
Namens de directie 
 
G.M. van Melick 
locatie directeur Wolfert College 

 

http://www.wolfert.nl/schoolinfo/statement-privacy


Toestemmingsmodule 
 
Inloggen  
 
Wanneer een leerling (16+) of een ouder/verzorger (met kinderen van <16 jaar) inlogt in 
Magister of de app opent, krijgt de gebruiker het verzoek om de toestemmingsvragen te 
beantwoorden. 
 
De gebruiker kan kiezen om dit Nu niet te doen en vervolgens Magister te gebruiken. In de 
app volgt na 24 uur weer het verzoek om de toestemmingen in te vullen. Op het web zal de 
vraag opnieuw worden gesteld zodra er opnieuw wordt ingelogd, tot het moment dat de 
toestemmingsvragen zijn beantwoord. 
 

 
 
 
De melding luidt:  
In het kader van de privacywetgeving heeft het Wolfert van Borselen scholengroep uw 
toestemming nodig voor het gebruik van gegevens van uw kind(eren). 
 
Toestemmingsvragen  
Kiest de gebruiker ervoor om door te gaan, dan moet de gebruiker de toestemmingsvragen 
beantwoorden. Indien een ouder/verzorger meer kinderen (<16 jaar) heeft, dan zal na het 
beantwoorden van de vragen van het eerste kind, een volgend scherm met 
toestemmingsvragen voor het tweede kind worden getoond. Net zo lang totdat alle 
toestemmingsvragen van alle kinderen (<16 jaar) zijn ingevuld.  
 
Bij elke toestemmingsvraag kan extra informatie worden weergegeven. Deze wordt 
beschikbaar zodra de gebruiker op het informatie-icoon klikt. 
 
 



 
 
 
In de app Magister ziet het er zo uit: 
 

 
 
 



Inzien of wijzigen toestemmingsvragen  
 
Een gebruiker die de toestemmingsvragen eenmaal beantwoord heeft, kan altijd zijn 
gegeven antwoorden in zien of wijzigen. Voor leerlingen jonder dan 16 jaar en voor de 
ouders/verzorgers van kinderen ouder dan 16 jaar geldt, dat zij de antwoorden alleen kunnen 
inzien. De leerling kan de gegeven antwoorden terugvinden en eventueel wijzigen onder 
‘Mijn gegevens’. De ouder/verzorger kan de gegeven antwoorden terugvinden en eventueel 
wijzigen onder de gegevens van zijn/haar kind. 
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