Gieten, 1 maart 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s)
U heeft één of meerdere kinderen op een school van Stichting PrimAH. Wij vinden het heel erg belangrijk
dat leerlingenzoveel mogelijk op school les volgen, ook in tijden van corona. Daarnaast hebben onze
scholen de plicht ervoor te zorgen dat iedereen op school veilig en gezond kan leren en werken. Daarom
stellen we u via deze brief een aantal vragen.

Privacy en corona
Wanneer de school weet welke leerlingen positief getest zijn op corona, helpt dat om een grootschalige
uitbraak van corona op onze school te voorkomen. Informatie over corona-besmettingen en de uitslag
van coronatesten zijn volgens de wet echter bijzondere persoonsgegevens. Daar gelden strenge
privacyregels voor. De school mag alleen naar die informatie vragen:


als het voor een specifiek doel is,



dat doel voor iedereen helder is,



en u daar vooraf toestemming voor geeft.

Toestemming
Met het formulier bij deze brief vragen we u toestemming voor twee zaken, in het toestemmingsformulier
ziet u voor welk doel die informatie gebruikt wordt:
1. Registratie door de school van een corona-besmetting bij uw kind en doorgeven aan of overleg
met de GGD.
2. Gebruik van de registratie door de school voor informeren van nauwe contacten van uw kind.
U bent nooit verplicht om aan de school door te geven dat uw kind positief is getest op corona. Ook als u
vrijwillig aan de school doorgeeft dat uw kind positief is getest op corona, dan registreren we dat alleen
als u via het formulier toestemming heeft gegeven. Als u geen toestemming geeft, registreert de school
uw melding niet. We hopen wel dat u de school laat weten of uw kind positief is getest op corona zodat
iedereen op school veilig en gezond kan leren en werken.

Uw gegevens zijn veilig
Wij gaan zeer zorgvuldig om met de gegevens over de corona-besmetting van uw kind. De informatie
leggen we alleen vast in het leerlingadministratiesysteem. De informatie is alleen toegankelijk voor
medewerkers van de school die belang hebben bij de informatie (directie, leerkracht, intern begeleider en
administratief medewerker). Wij bewaren de informatie niet langer dan nodig is. Op het moment dat de
informatie niet meer nodig zijn, verwijderen we die informatie.

Toestemming wijzigen?
U mag natuurlijk altijd de toestemming wijzigen. U kunt hiervoor contact opnemen met de school. We
passen op dit moment direct uw toestemming aan en verwijderen (indien nodig) medische gegevens
direct uit het systeem.

Wilt u het toestemmingsformulier uiterlijk vrijdag 12 maart ingevuld inleveren bij de school?

Met vriendelijke groet, mede namens de scholen van Stichting PrimAH,

Jeroen Kleyberg
Directeur-bestuurde Stichting PrimAH

