
 

 
 
Internetprotocol Unicoz onderwijsgroep              (deze tekst is bestaand Unicoz-beleid) 

 

1.  Met de internetsite wil de school informatie verstrekken over de school aan iedereen, die daarnaar op het 
Internet op zoek is. Deze informatie bestaat uit de schoolgids, de activiteiten- kalender en andere relevante 
informatie. Met de Internetsite richt de school zich op zowel degenen die de school reeds bezoeken, als op hen 
wier belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden. 

2.  Met de Internetsite biedt de school de kinderen de mogelijkheid om werkstukjes, tekeningen en/of activiteiten 
te laten zien aan klasgenoten, vrienden en familieleden, dichtbij of wat verder weg. 

3.  Aanvullende informatie m.b.t. (buitenschoolse) activiteiten worden geplaatst naar aanleiding van personeels-
vergaderingen, activiteiten, e.d.  

4.  De internetsite is ontwikkeld binnen het Content management Systeem van ABZHW, gevestigd te Voorburg. De 
site wordt onderhouden en voorzien van content (de inhoud van de Internetsite) door de school zelf. 

5.  De directeur van de school is verantwoordelijk voor het onderhoud en de content van de Internetsite van de 
betreffende school. De persoon binnen de school, die materiaal en kopij verzamelt doet dit dan ook onder 
verantwoordelijkheid van de directeur van de betreffende school. 

6.  Bij plaatsing van kopij en audiovisuele content (foto’s, films en video’s) neemt de directeur van de desbetref-
fende school de volgende regels in acht: 

 
A.  Privacybescherming in het algemeen en in het bijzonder bij het plaatsen van audiovisuele content van 

kinderen op de Internetsite; 
B.  De directeur van de school heeft voor plaatsing van audiovisuele content uitdrukkelijke toestemming van 

de ouders / verzorgers verkregen. De ouders / verzorgers zijn door de school vooraf geïnformeerd over het 
mogelijk plaatsen van audiovisuele content van hun kind of kinderen en hebben bij de inschrijving van hun 
kind kunnen aangeven of zij wel of niet akkoord gaan met het eventueel plaatsen van audiovisuele content 
van hun kind op de site van de betreffende school. 

C.  Bij de publicaties op de Internetsite wordt uitsluitend de voornaam van een kind vermeld; 
D.  Alle strikt persoonlijke informatie wordt geanonimiseerd / verwijderd; 
E.  Audiovisuele content wordt met een zo lage mogelijke resolutie op de site geplaatst (maximaal zogenaamd 

email formaat 640 x 480 pixels) uitzonderingen op eventueel beschermde pagina’s; 
F.  Het, bij voorkeur, plaatsen van foto’s van kinderen in groepsverband; 

 
7.   Reclame-uitingen / sponsoring van de website is mogelijk, echter alleen indien deze passen binnen het landelijk 

afgesproken onderwijssponsorconvenant (zie hieronder). De directeur van de betreffende school is 
verantwoordelijk voor de contacten over en met sponsoren. In de Wet op het Primair Onderwijs en de Wet 
Medezeggenschap Scholen staan beschreven de rechten van medezeggenschapsraad zoals het 
instemmingsrecht van de medezeggenschap over de aanvaarding van sponsorgelden.  

8.   Informatie, kopij et cetera aangeleverd door het bestuur van de Unicoz valt onder haar verantwoordelijkheid. 
9.   Informatie, kopij et cetera aangeleverd door een medewerker of belanghebbende van een school valt onder de 
 verantwoordelijkheid van de directeur van de betreffende school. 
10. Het Internet protocol is opgenomen in de schoolgids en op (het bestuursdeel van) de Internetsite van de 

Unicoz. 
11. Vermelding van persoonlijke gegevens van docenten en/of andere medewerkers/betrokkenen worden, indien  
 vermeld, beperkt tot zogenoemde telefoonboekinformatie. 
12. Ouders kunnen altijd bezwaar maken tegen hetgeen op de Internetsite gepubliceerd is. Indien de directeur van 

de betreffende school het bezwaar gegrond verklaart zal de directeur het gepubliceerde van de Internetsite 
verwijderen. Mocht overleg tussen ouders en directeur niet leiden tot een voor beide partijen aanvaardbare 
oplossing dan kunnen ouders een klacht indienen via de klachtenprocedure zoals beschreven in de schoolgids. 
Daarnaast kunnen klachten over de inhoud van concrete reclame-uitingen worden ingediend bij de Reclame 
Code Commissie. 

13. Hoofdstuk 2 artikelen 6 tot en met 24 Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing op dit protocol en 
hetgeen zij regelt en maakt derhalve deel uit van dit protocol en haar toepassing (zie hieronder). 

14. Indien het protocol leidt tot strijdigheid met voornoemde wet dan heeft deze wet voorrang. 
 


