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Privacyverklaring bij inschrijving In Het Anker en De Polder 
 Datum: 28/03/2022 
Als u uw kind inschrijft in onze school Het Anker gaat u akkoord met alle toepassingen, acties en beslissingen 
van het Lokaal Overlegplatform (LOP) Brugge Basisonderwijs die daarbij horen. Deze leest u in onderstaande 
privacyverklaring. Deze gebruiksovereenkomst en privacyverklaring zijn in overeenstemming met de 
afspraken binnen het LOP Brugge Basisonderwijs. Scholen voor buitengewoon onderwijs, gelegen in het 
werkingsgebied van het LOP Brugge Basisonderwijs, hebben de lokale afspraak om de plaatsen op de 
wachtlijsten te proberen beperken.  
 
Het organiseren van de inschrijvingen is de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur. 

 
Welke informatie van uw gezin gebruiken we?  
Volgende informatie gebruiken we:  

- die u bij uw vraag tot inschrijving invult: de naam van het kind, contactgegevens van de ouders, het 
type en de school.  

Er wordt geen koppeling gemaakt met andere databanken met persoonsinformatie over u of uw kind.  

Waarvoor worden de gegevens van uw kind en uw gezin gebruikt ?  

De informatie wordt gebruikt voor:  

- informeren over dubbele inschrijving en wachtlijsten.  

Wie kan welke gegevens van uw kind en uw gezinssituatie inzien ?  

• De personen die door het LOP Brugge Basisonderwijs gemandateerd zijn.  
• De directeur van de school waar u een inschrijvingsvraag stelde voor uw kind.  

Hoelang worden uw gegevens bewaard? 

Na afloop van het schooljaar, waarop de inschrijvingen betrekking hebben, wordt alle informatie verwijderd 
uit de operationele systemen. Concreet voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 worden alle 
gegevens verwijderd midden oktober 2023.  

Als u niet akkoord bent met deze werkwijze, kan u dit melden via Tel 02 55 30 42 5/M 0478 66 94 40/ 
luna.janssen@ond.vlaanderen.be  

Met dank en vriendelijke groeten, 
  

Hans Buyle 
Directeur BuBaO Het Anker 
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