
 

Algemene verordening persoonsgegevens 

Onderstaande tabel geeft de stroom van de informatieverwerking weer tussen Playing for Success 
Den Haag en de ouders/verzorgers en school. 

 

Graag aankruisen indien akkoord 

o Ik geef toestemming voor gebruiken van de voornaam van mijn zoon/dochter op de website van Playing for 
Success Den Haag 

o Ik geef toestemming voor het opslaan van persoonsgegevens; denk hierbij aan het opslaan van e-mailadressen, 
telefoonnummers en verslagen 

o Ik begrijp dat ik te allen tijde mijn keuze kan aanpassen 

Ondergetekende geeft aan voldoende op de hoogte te zijn gesteld voor wat betreft de verwerking van 
persoonlijke gegevens vanuit Playing for Success Den Haag. 

Naam leerling: .........................................  Datum: ....................................... 
 

Handtekening ouder/verzorger/voogd: ..................................... 

FASE ACTIVITEIT SOORT GEGEVENS DOEL VAN GEGEVENS 
VERSTREKKING 

STAP 1 School selecteert deelnemers  
Playing for Success Den Haag 
 

Verstrekken voor- en 
achternaam van leerlingen 

PfS kan ouderavond 
voorbereiden 

STAP 2 School overlegt met ouders over 
deelname van hun kind aan PfS 
Den Haag  

Bij akkoord van ouders geeft 
de school de volgende 
informatie aan PfS:  
- Naam kind   
- Leerdoelen vanuit school (IB 
en groepsleerkracht) 
 

- maken van evenwichtige 
groepssamenstellingen 
- PfS kan een plan van aanpak 
voor de betreffende 
leerlingen maken 
 

STAP 3 informatieavond PfS Den Haag Bij deelname van het kind 
verstrekken de ouders de 
volgende informatie: 
- naam, adres, e-mail en 
telefoonnummer 
-leerdoelen 
- wel/geen toestemming om 
foto- en filmopnames van 
hun kind te maken 
.- wel/geen toestemming 
delen van CITO gegevens  
- Tevens geven zij aan 
wel/geen deel te willen 
nemen in de groepsmail 
-Toestemming voornaam in  
weblog 

Telefoonnummer voor snel 
contact bij een calamiteit. 
 
e-mailadres voor contact 
over vorderingen 
 
Aan de hand van het weblog 
weten ouders welke 
activiteiten hun kind heeft 
uitgevoerd. Aan de hand van 
de foto’s op Facebook 
kunnen kinderen vertellen 
wat zij gedaan hebben. 
 
 
 

STAP 4 Overzicht leerdoelen 
(na speelronde 4, 7, 11 en 12)  

Een kort overzicht  van de 
gekozen leerdoelen met 
aanbevelingen.  

School/ouders op de hoogte 
brengen van de vorderingen. 

STAP 5 certificaat Naam en achternaam van de 
deelnemer gaan naar de 
drukker 

Mooi vormgegeven 
certificaat genereren. 

STAP 6 eindevaluatie Een kort verslag van de 
vorderingen m.b.t de 
leerdoelen  

School/ouders op de hoogte 
brengen van de vorderingen. 

STAP 7 presentaties Filmpresentaties worden op 
youtube.com geplaatst. 

Ondersteunen van een 
pakkende presentatie voor 
de deelnemer. 


