
 

AVG – Toelichting toestemmingsmodule in Somtoday  
 
In Somtoday, de omgeving van de leerlingen en ouders, 
wordt in verband met de AVG – privacywetgeving 
toestemming gevraagd voor diverse onderwerpen. 
Leerlingen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming. 
Voor leerlingen jonger dan 16 jaar geven de ouders toestemming. 
Door een vinkje te zetten bij het onderwerp, wordt toestemming gegeven.  
 
Om de toestemmingsvragen overzichtelijk te houden en omdat er weinig ruimte is voor een 
uitgebreide toelichting, zijn de vragen in Som kort geformuleerd. Hieronder meer informatie over de 
toestemmingsmodule. 
 
Toelichting voor ouders en leerlingen 
 
Vraag 1: Beeldmateriaal website en (sociale) media 
*Korte toelichting zichtbaar in Som: Toestemming gebruik beeldmateriaal op Coenecoop website en 
(sociale) media 
*Uitgebreide toelichting: 
Plaatsing foto's en video's, waarbij de leerling herkenbaar in beeld is, op de website van de school, 
nieuwsfeed van sociale media accounts van de school zoals Facebook, Instagram, YouTube en 
vergelijkbaar en plaatsing van foto’s in de lokale krant (Waddinxveen en Boskoop). Het doel hiervan 
is het informeren van (toekomstige) ouders, (toekomstige) leerlingen en andere geïnteresseerden 
over de school, lessen en schoolactiviteiten. 
 
Vraag 2: Toestemming klassenfoto 
*Korte toelichting zichtbaar in Som: Toestemming klassenfoto Coenecoop College 
*Uitgebreide toelichting:  
Begin van het schooljaar wordt een pasfoto gemaakt van de leerling. Er wordt ook een klassenfoto 
gemaakt. De toestemming wordt gevraagd voor de klassenfoto. 
De pasfoto van de leerling voor het leerlingvolgsysteem (Som) wordt van iedere leerling gemaakt. Dit 
is voor de school noodzakelijk voor identificatiedoeleinden en mag daarom wettelijk zonder 
toestemming worden genomen en gebruikt voor het aangegeven doel.  
 
Vraag 3: Toestemming publicatie in jaarboek 
*Korte toelichting zichtbaar in Som: Gebruik beeldmateriaal in publicatie Coenecoop jaarboek. 
*Uitgebreide toelichting:  
In het jaarboek wordt van elke leerling die daarvoor toestemming geeft beeldmateriaal geplaatst, 
waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt. Het doel van het jaarboek is het aanbieden van een 
blijvende attentie/herinnering voor eindexamenklasleerlingen bij de diploma-uitreiking. 
 
Vraag 4: Publiceren van naam geslaagde examenleerling 
*Korte toelichting zichtbaar in Som: Publiceren van naam examenkandidaat / geslaagde in lokale 
kranten en website Coenecoop College. 
*Uitgebreide toelichting:  
Vermelding van de naam op de website van de school en in regionale kranten bij het behalen van het 
schooldiploma. Het doel hiervan is erkenning en aandacht te geven aan de prestatie van onze 
geslaagde leerlingen. 
 
 


