Geachte heer/mevrouw, beste ouder,
Met deze brief informeren we u over de persoonsgegevens van uw kind(eren) die we
graag gebruiken voor een (gratis) lidmaatschap van de schoolbibliotheek.

De Bibliotheek op school (dBos)
De school werkt met de aanpak de Bibliotheek op school. Wat houdt deze aanpak in?
Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs(, gemeente) en bibliotheek de handen ineen
en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. Het
doel is een aantoonbare kwaliteitsverbetering van de leesbevordering op school en het
stimuleren van meer lezen thuis. Ook willen we kinderen leren om beter en verstandiger
om te gaan met internet, sociale media en games.
Meer informatie over onze samenwerking is te lezen op www.debibliotheekopschool.nl.

Boeken in de kast en online zoeken en reserveren
Wat is er nodig om dat leesplezier op school en thuis te bevorderen?
We weten uit onderzoek dat een boekencollectie in de kast en het online boeken kunnen
zoeken en reserveren de aanpak van de Bibliotheek op school versterken. Dus zorgen
school en bibliotheek er samen voor dat:
1) alle leerlingen regelmatig lenen uit een inspirerende collectie boeken in een gezellige
leesomgeving in de school en/of in de openbare bibliotheek;
2) alle leerlingen een digitale omgeving gebruiken voor het zoeken en lenen van boeken
en voor het vinden van leestips en betrouwbare informatie.

Lidmaatschap schoolbibliotheek
Volgens de nieuwe privacywet1 is de school verantwoordelijk voor het gegevensbeheer
van het lidmaatschap van de schoolbibliotheek als onderdeel van het onderwijsaanbod
voor uw kind(eren). Voor dit lidmaatschap van SchoolWise deelt de school na het
aanmelden van uw kind onderstaande contactgegevens met Centre
Céramique/bibliotheek. Deze gegevens worden vervolgens verwerkt door de
leesconsulente en/of ICT afdeling van Centre Céramique. Het gaat hier om de volgende
gegevens:
- voorna(a)m(en), achternaam, voorletters;
- geslacht;
- geboortedatum;
- huisadres;
- postcode;
- plaats.
Daarnaast zijn de volgende onderwijsgegevens nodig:
- leerlingnummer, groep en leerjaar.

1

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ingegaan op 25 mei 2018. In navolging van de

Europese AVG heeft de school een verwerkersovereenkomst afgesloten met de gegevensverwerker(s).
Daarmee voldoen beide partijen aan de wettelijke beveiligingsmaatregelen van persoonsgegevens.

Deze persoonsgegevens worden binnen de schoolbibliotheek gebruikt voor:
- het bijhouden van uitleningen: welke leerling neemt welk boek mee uit de
schoolbibliotheek?;
- handreikingen voor de leerkracht t.b.v. het stimuleren van de leesontwikkeling.
Daarnaast kunnen leerlingen hun persoonlijke mening over een gelezen boek bijhouden
in een digitaal leeslogboek.
Informatie over de Bibliotheek op school (dBos) en het uitleenreglement van de
schoolbibliotheek worden via school verspreid.

Toestemmingsformulier Schoolbibliotheek
Graag inleveren uiterlijk woensdag 21 november 2018 bij de balie ingang.
Kruis aan wat van toepassing is.

o Met mijn handtekening geef ik toestemming voor een lidmaatschap bij de
Bibliotheek op school (dBos)

o Ik geef GEEN toestemming voor een lidmaatschap bij de Bibliotheek op
school (dBos). Dit betekent dat mijn zoon/dochter geen gebruik mag
maken van de schoolbibliotheek.

School: _________________________________________________________
Niveaugroep: ____________________________________________________
Coach: _________________________________________________________
Naam kind: _____________________________________________________
Naam ouder/verzorger/voogd: ______________________________________
Datum: __________________________

Handtekening:

