
Uitleg over privacy instellingen en privacyvragen via het ouderportaal

Onze school stelt u straks via het ouderportaal enkele vragen die te maken hebben met de privacy voorkeuren van u en uw kind(eren).
In deze handleiding krijgt u uitleg hoe dit precies werkt.



Privacy instellingen en privacy vragen
Wat is het verschil?

1. Via de privacy instellingen geef je aan welke gegevens op het ouderportaal zichtbaar mogen zijn (en voor wie)
2. Via de privacy vragen geef je aan

• kennis te hebben genomen van het privacy beleid van Quadraten
• wel / niet toestemming te geven voor het gebruik van beeldmateriaal van jouw kind(eren);

Opmerkingen:
1. Ouders kunnen allebei een account hebben (voorwaarde is dat beide ouders een eigen mailaccount hebben)

2. De ouder die als eerste inlogt, bepaalt de instellingen en beantwoordt de vragen voor het/de kind(eren).
De tweede ouder krijgt de vragen die al beantwoord zijn (door de eerste ouder) niet meer te zien

3. Ouders kunnen altijd de instellingen en de antwoordkeuze op de vragen achteraf wijzigen
4. De privacy instellingen moeten verplicht ingevuld worden bij de eerste toegang tot het ouderportaal
5. Ook de (nieuwe) privacy vragen verschijnen automatisch bij het opstarten van het ouderportaal.

De gebruiker kan pas het ouderportaal bekijken na het beantwoorden van de vragen

Wat bespreken we in deze handleiding?
1. Op de volgende pagina bespreken we eerst de privacy instellingen. Deze krijgen nieuwe ouders automatisch te zien bij de eerste inlog. 

Daarna laten we zien waar je deze gegevens later altijd kunt wijzigen.

2. Daarna bespreken we de privacy vragen en hoe je deze invult. Vervolgens laten we zien hoe je die antwoorden later kunt wijzigen.



Privacy instellingen (welke gegevens mogen voor wie op het ouderportaal zichtbaar zijn)

Instellingen van het ouder account Instellingen die per kind worden ingevuld

Hiernaast de uitleg wat de opties
van hieronder betekenen



Privacy vragen (kennisname privacybeleid; wel/geen toestemming gebruik beeldmateriaal)

Bij de privacy vragen zijn twee soorten vragen:
1. Oudervragen (Vragen m.b.t. uw account)

2. Toestemmingsvragen (vragen voor toestemming gebruik beeldmateriaal)

Klik op deze link!)

Toelichting:
• Klik op de blauwe link. U gaat naar de site van stichting Quadraten waar ons privacybeleid wordt uitgelegd
• Klik op het rondje datu hebt kennis genomen van dit privacy beleid. De blauwe knop Instellingen voor mijn account akkoord wordt nu actief
• Bevestig uw keuze door op deze blauwe knop te klikken



Privacy vragen (kennisname privacybeleid; wel/geen toestemming gebruik beeldmateriaal)

(deze vragen moet u per kind invullen)



Alles ingevuld? Dan kunt u verder naar het ouderportaal!



Hoe wijzig ik de privacy instellingen / toestemming privacy vragen?

1. Van mijn account



Hoe wijzig ik de privacy instellingen / toestemming privacy vragen?

2. Van mijn kind(eren)


