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Privacy beleid School’s cool Lekstroom 

School’s cool Lekstroom verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag informeren. In dit 

privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van 

persoonsgegevens door School’s cool Lekstroom.  

Wat zijn persoonsgegevens?  

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een 

combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. 

Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je 

geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee 

omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. 

Van wie verwerkt School’s cool Lekstroom persoonsgegevens?  

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen 

krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 

• Deelnemers en vrijwilligers van School’s cool Lekstroom 

• Mensen die vrijwilliger willen worden of zijn geweest bij School’s cool Lekstroom 

• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, 

willen krijgen of hebben gehad.  

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?  

Bij School’s cool Lekstroom verwerken de projectleider, mentor-coördinatoren en mentoren, 

secretariaat en penningmeester persoonsgegevens. 

Waarvoor verwerkt School’s cool Lekstroom persoonsgegevens?  

Als je als leerling een mentor wilt of als vrijwilliger aan de slag wilt, dan hebben we persoonsgegevens 

nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als leerling, zorg 

dragen voor de koppeling met een mentor en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen 

voor vrijwilligers. 

Als je eenmaal relatie van School’s cool Lekstroom bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij 

gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te 

informeren over zaken die van belang zijn. 

Gegevens kunnen ook gebruikt worden om mensen te vragen of ze mentor willen worden, naar een 

bijeenkomst willen komen of om ze te informeren over de resultaten van School’s cool. Wil je niet 

meer benaderd worden, dan kun je dit aangeven door een mail te sturen aan het mailadres dat onder 

aan de mailing staat. 

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld voor betalingen. 

Verwerkt School’s cool Lekstroom ook bijzondere persoonsgegevens?  

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk 

verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken geen bijzondere 

persoonsgegevens. 

Hoe gaat School’s cool Lekstroom met mijn persoonsgegevens om?  

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal 

gebruik voor onze dienstverlening of het doel waarvoor ze zijn gevraagd.  
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Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?  

De mentor en de mentor-coördinator kunnen bij persoonsgegevens van leerlingen en 

ouders/verzorgers. Persoonsgegevens van mentoren liggen bij mentor-coördinator secretariaat en 

penningmeester. Je kunt zelf je gegevens inzien en laten wijzigen of laten verwijderen. Als je je 

gegevens wilt inzien, dan kun je dat aangeven via secretariaat@lekstroomschoolscool.nl. We maken 

dan een afspraak met je. Voor wijzigen of verwijderen hoef je meestal geen afspraak te maken, een 

mail naar bovenstaande emailadres is dan voldoende. 

Geven wij je gegevens door aan anderen?  

Dat doen wij nooit. Wel kan het zijn dat wij bijvoorbeeld een uitnodiging van een andere organisatie 

aan je doorsturen als wij denken dat jij daar belang bij hebt. We geven die organisatie dus niet jouw 

gegevens. 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?  

Gegevens gerelateerd aan het mentoraat worden bewaard tot het van het einde kalenderjaar waarin 

dit is beëindigd. 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is School’s cool Lekstroom gebonden aan de daarvoor 

geldende wet- en regelgeving. 

Kan ik zien welke gegevens School’s cool van mij verwerkt? 

Ja, op de website van School’s cool Lekstroom (https://lekstroomschoolscool.nl/) staat het volledige 

privacy beleid. Daar vind je een tabel met alle gegevens die worden verwerkt. 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? 

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door School’s cool Lekstroom 

contact opnemen via secretariaat@lekstroomschoolscool.nl  

OPT-OUT Als je geen prijs stelt op informatie over School’s cool Lekstroom of anderszins bezwaar 

hebt tegen gebruik van je gegevens, kun je dit aan ons doorgeven. 

Wijzigingen privacy beleid 

School’s cool Lekstroom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy 

beleid. Wij zullen dit altijd doen in overeenstemming met de wet- en regelgeving die op dat moment 

geldt. 

 

Bijlagen bij dit document:  

• Privacy reglement School’s cool Lekstroom 

• Verwerkingsregister School’s cool Lekstroom 

• Toelichting bij verwerkingsregister School’s cool Lekstroom 

• Inschrijfformulier thuismentor  

• Overeenkomst Thuismentor – School’s cool Lekstroom 

  

mailto:secretariaat@lekstroomschoolscool.nl
https://lekstroomschoolscool.nl/
mailto:secretariaat@lekstroomschoolscool.nl
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Privacy reglement School’s cool Lekstroom 

1. De website van School’s cool Lekstroom is https:// beveiligd.  

 

2. Thuismentoren, coördinatoren, projectleider en bestuursleden gaan vertrouwelijk om met 

privacy-gevoelige informatie rondom de leerlingen, ouders, en privacy gevoelige informatie 

van de vrijwilligers onderling.  

 

3. De gegevensdragers van thuismentoren, coördinatoren, projectleider en bestuursleden 

(mobiel, laptop, tablets, stand alone computer) beschikken over virusscanne en kunnen alleen 

worden geopend door persoonlijke code. Indien er sprake is van een datalek wordt dit gemeld 

aan de coördinator, de projectleider en het secretariaat.  

 

4. Aanmeldingsformulieren en evaluatieformulieren van leerlingen en zodoende de 

persoonsgegevens zijn in het bezit van de betreffende thuismentor en van de betreffende 

coördinatoren. Coördinatoren destilleren hieruit de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens die 

noodzakelijk zijn om aan te leveren aan de projectleider voor het samenstellen van het 

jaarverslag School’s cool Lekstroom.  

 

5. Persoonsgegevens van leerlingen en hun ouders worden verwijderd aan het eind van het 

kalenderjaar, waarin het begeleidingstraject is beëindigd, maar niet dan nadat de nodige 

gegevens voor het Jaarverslag zijn aangeleverd. Thuismentoren, coördinatoren, projectleider 

en bestuursleden verstrekken geen informatie over leerlingen en hun ouders aan andere 

organisaties, instellingen en personen.  

 

6. Persoonsgegevens, adres, telefoonnummer en emailadres van thuismentoren, coördinatoren, 

projectleider en bestuursleden worden alleen gebruikt voor de administratie van School’s cool 

Lekstroom en de onderlinge communicatie.  

 

7. IBAN bankrekeningnummer thuismentoren, coördinatoren, projectleider en bestuursleden is 

bekend bij de penningmeester voor betaling van de onkostenvergoeding. De wettelijke 

bewaartermijn voor de financiële administratie is 7 jaar. Hierna verwijdert de penningmeester 

de betreffende gegevens. Coördinatoren beschikken ook over deze gegevens van de onder 

hen ressorterende thuismentoren. De coördinatoren verwijderen deze gegevens onmiddellijk 

na beëindiging van het vrijwilligerscontract.  

 

8. School’s cool Lekstroom gebruikt alleen foto’s van feestelijke of officiële bijeenkomsten van 

School’s cool Lekstroom ten behoeve van website, nieuwsbrief, social media na schriftelijke 

toestemming van betrokkenen.  
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Verwerkingsregister School’s cool Lekstroom 

Verwerkingsregister 

Het register is een schematisch overzicht van de verwerkingen van persoonsgegevens binnen de 

stichting. Voor toelichting zie: toelichting op het verwerkingsregister School’s cool Lekstroom.  

Doel Beheer door Betrokkene Persoonsgegevens Bewaartermijn Waar 
geadministreerd 

Aanmelding 
mentor 
leerling 

Mentor 
(coördinator) 

Mentor leerling, 
ouder(s)/verzorger(s), 
basisschool, 
leerkracht groep 8 en 
IB-er 

Conform 
aanmelding 
formulier leerling en 
overeenkomst 
leerling-ouders-
thuismentor 

Tot einde 
kalenderjaar 
waarin 
mentoraat is 
beëindigd  

Mentor en 
mentor 
coördinator  

Inschrijven 
thuismentor  
 

Mentor 
coördinator  

Mentor  Conform 
inschrijfformulier 
thuismentor en 
overeenkomst 
thuismentor 
SscLekstroom 

2 jaar Mentor 
coördinator  

Verzenden 
stukken 
Kerstkaarten 
e.d.  

Secretariaat Bestuursleden, 
projectleider, mentor 
coördinatoren, 
medewerker social 
media, leden comité 
van aanbeveling, 
relatiebestand 
(scholen, subsidie 
vertrekkers, e.d.) 

Mailadressen, 
telefoonnummers, 
adressen 

2 jaar Secretariaat 

Betalen 
vrijwilligers-
vergoedingen 
en 
declaraties 

Penningmeester Vrijwilligers NAW, IBAN Wettelijke 
bewaartermijn 
van 7 jaar na 
beëindiging 
vrijwillige 
medewerking 
 

Penningmeester 
 

Illustratie in 
jaarverslag, 
folders en 
social media  

Secretariaat Vrijwilligers, 
mentorleerlingen en 
hun ouders, CvA 

Foto’s  Historisch archief 
op computer 
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Toelichting op het verwerkingsregister  

Wat zijn persoonsgegevens? 

Een persoonsgegeven is ieder gegeven over een levende en identificeerbare persoon.  

Wanneer ‘verwerk’ je persoonsgegevens? 

Je moet steeds nagaan of er sprake is van een verwerking van persoonsgegevens. Het begrip 

‘verwerken’ is breed. In feite is iedere handeling met een persoonsgegeven een verwerking. Denk dus 

aan het verzamelen, opslaan, bewaren, verplaatsen, wissen, doorsturen of aanpassen, maar ook aan 

het kwijtraken van persoonsgegevens. Dat laatste heet ‘datalek’.  

Voorbeelden van verwerkingen:  

• School’s cool Lekstroom neemt de persoonsgegevens van een nieuw lid op in het 

ledenbestand.  

• Bepaalde gegevens worden doorgestuurd naar School’s cool Nederland.  

• Het betalen van vrijwilligersvergoedingen.  

• Het versturen van nieuwsbrieven.  

• Als een mentoraat stopt, worden de gegevens uit het ledenbestand verwijderd.  

• Ook als gegevens op papier staan of geprint om in een bestand te worden opgenomen, is dat 

een verwerking.  

De betrokkene 

Dit is de persoon van wie een persoonsgegeven is vastgelegd. Betrokkenen hebben een aantal 

belangrijke rechten. Zo kan iedere betrokkene vragen om inzage, aanpassing en verwijdering van zijn 

of haar persoonsgegevens. Je bent als School’s cool Lekstroom meestal verplicht om aan een 

dergelijk verzoek mee te werken. 

Wie is ‘verwerkingsverantwoordelijke’?  

De verwerkingsverantwoordelijke (of korter: verantwoordelijke) is als de baas van een verwerking van 

persoonsgegevens: de verantwoordelijke bepaalt waarom en hoe bepaalde gegevens wel of juist niet 

worden gebruikt. Voorbeeld: School’s cool Lekstroom is in de praktijk verantwoordelijk voor vrijwel alle 

verwerkingen die zij uitvoert met de persoonsgegevens van haar vrijwilligers en andere betrokkenen. 

School’s cool Lekstroom bepaalt immers hoe en waarom bepaalde verwerkingen plaatsvinden. 

Externe dienstverlener 

Een externe dienstverlener heet in AVG ‘verwerker’. School’s cool Lekstroom moet dan een 

zogeheten verwerkersovereenkomst met deze verwerker aangaan waarin afspraken staan om ervoor 

te zorgen dat de verwerker zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens.  

Het verwerkingsregister 

School’s cool Lekstroom moet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In een register leg je de 

verwerkingen vast, het zogenaamde verwerkingsregister(hierna: "register"). Het bijhouden van een 

register is vanaf 25 mei 2018 wettelijk verplicht. Aan de hand van het register kun je nagaan wie er 

binnen de stichting omgaat met persoonsgegevens, of een bepaald gebruik van persoonsgegevens 

wel of niet is toegestaan en of de gebruikte gegevens niet te lang worden bewaard. 

Wanneer is toestemming nodig voor een verwerking van persoonsgegevens?  

Persoonsgegevens mogen slechts in bepaalde gevallen worden verwerkt. Eén van deze gevallen is 

dat de betrokkene uitdrukkelijk toestemming geeft. Toestemming is echter niet nodig voor iedere 

verwerking. Denk bijvoorbeeld aan verwerkingen die noodzakelijk zijn om als vereniging uitvoering te 

geven aan de overeenkomst met vrijwilligers of mentor leerlingen. 
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Inschrijfformulier thuismentor  

Naam:  
Voornaam:  

Adres:  

Postcode en Plaats:  

E-mailadres:  

Telefoon: 

Mobiel:  

Coördinator thuismentor:  

Kennismakingsgesprek met:  

Hoogst genoten opleiding:  

Beroep c.q. werkervaring:  

 

VOG aanwezig / aanvragen 

VOG afgifte  

Bankrekeningnummer (IBAN) i.v.m. onkostenvergoeding:  

 

Motivatie thuismentor:  

 

 

 

 

 

Graag werkzaam met leerlingen die  
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Overeenkomst Thuismentor – School’s cool Lekstroom 

De thuismentor verbindt zich aan de volgende afspraken:  

• De thuismentor is tijdens de schoolweken beschikbaar voor het mentorschap.  

• De thuismentor is aanwezig bij de intervisiebijeenkomsten.  

• De thuismentor houdt de mentorcoördinator op de hoogte van relevante informatie met 

betrekking tot de voortgang van het project.  

• De thuismentor gaat vertrouwelijk om met privacygevoelige informatie rondom de pupil.  

• De thuismentor kan een Verklaring Omtrent Gedrag overhandigen (de organisatie vraagt deze 

samen met de thuismentor aan).  

• De thuismentor geeft School’s cool Lekstroom de toestemming de persoonsgegevens, adres, 

telefoonnummer en emailadres te gebruiken voor de administratie van School’s cool 

Lekstroom en onderlinge communicatie.  

• De thuismentor geeft School’s cool Lekstroom toestemming het IBAN bankrekeningnummer te 

registreren voor betaling van de onkostenvergoeding.  

• De thuismentor geeft toestemming om foto’s van feestelijke of officiële bijeenkomsten van 

School’s cool Lekstroom te gebruiken t.b.v. website, nieuwsbrief, social media.  

School’s cool Lekstroom verbindt zich aan de volgende afspraken:  

• School’s cool zal zorgdragen voor een goede begeleiding van de thuismentor. 

De begeleiding vindt plaats in de intervisiebijeenkomsten. Daarnaast kan de thuismentor ten 

allen tijde contact opnemen met de coördinator.  

• School’s cool biedt een introductietraining aan bij aanvang van het project.  

• School’s cool verstrekt de thuismentor een onkostenvergoeding van €40,- per maand, juli en 

augustus uitgezonderd.  

• Daarnaast kan over de gehele periode een bedrag gedeclareerd worden (maximaal €75,-) 

voor het ondernemen van activiteiten. De thuismentor mag voor deze vergoeding een 

declaratieformulier indienen.  

• School’s cool Lekstroom gebruikt de persoonsgegevens, adres, telefoonnummer, emailadres 

en IBAN bankrekeningnummer alleen voor onderlinge communicatie en betalingen door de 

penningmeester.  

• Zowel de thuismentor en School’s cool Lekstroom hebben het recht om in onderling overleg 

de overeenkomst tussentijds te beëindigen.  

 

Plaats:      Datum:  

 

Handtekening thuismentor  Handtekening projectleider 

 

……………………………..  ………………………………. 

 


