
Wie een kwartier per dag leest, kan zijn woordenschat 
uitbreiden met 1.000 nieuwe woorden per jaar. 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

Ons Spilcentrum hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en 

informatievaardigheden van uw kind. Daarom werken we nauw samen met de bibliotheek 

Eindhoven middels een bibliotheek op school. Daarnaast kunnen we een beroep doen op de 

deskundigheid van een media coach die namens de bibliotheek aan ons spilcentrum 

gekoppeld is. 

Om ervoor te zorgen dat uw kind gebruik kan maken van de bibliotheek op school 

hebben wij uw toestemming nodig om de persoonsgegevens van uw kind door te 

geven aan de bibliotheek Eindhoven. Het gaat dan om de volgende gegevens: 

 Voornaam / achternaam / tussenvoegsel 

 geslacht 

 geboortedatum 

 groep 

 emailadres 

 

1. De bibliotheek Eindhoven heeft de persoonsgegevens nodig om hun dienstverlening 

goed te kunnen uitvoeren. Deze dienstverlening is overeengekomen tussen de 

schoolbesturen en besturen voorschoolse opvang. Daarbij kan middels een persoonlijk 

lidmaatschap van een leerling bij  “de Bibliotheek op school” gezorgd worden voor  

voorschoolse/schoolse en naschoolse leesstimulering. 

2. Bibliotheek Eindhoven verwerkt de persoonsgegevens van de leerlingen ten behoeve 

van de leenadministratie. 

3. Bibliotheek Eindhoven biedt daarnaast de leerlingen de mogelijkheid voor eigen gebruik 

de leenhistorie te raadplegen.  

4. Aan de leerkracht van de leerling wordt de mogelijkheid geboden het lees-en 

leengedrag desgewenst te monitoren. 

 

De bibliotheek Eindhoven heeft een privacy statement dat in de algemene 

voorwaarden Bibliotheek Eindhoven is opgenomen daarin staat: 

  
 De Bibliotheek Eindhoven legt persoonsgegevens vast ten behoeve van de leenadministratie, de aflevering van 

producten en diensten en de communicatie met gebruikers over activiteiten, producten en diensten van de 

bibliotheek. 

 

 De Bibliotheek Eindhoven is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar leners, 

volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in Wet bescherming persoonsgegevens. 

 

 Leners hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te (laten) verbeteren, aan te vullen of te 

verwijderen. 

 

 De Bibliotheek Eindhoven gebruikt de persoonsgegevens niet voor doeleinden die hiermee niet te verenigen zijn en 

staat deze niet af aan derden. Daarop kan een uitzondering worden gemaakt op grond van wettelijke bevoegdheden 

van politie en justitie tot het vorderen van identificerende en/of gebruiksgegevens in het kader van de voorkoming, 

opsporing en vervolging van strafbare feiten. 

 

 Bibliotheek Eindhoven is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en 

bezoekers van essentieel belang is voor haar dienstverlening en activiteiten. 

 

 Bibliotheek Eindhoven heeft voor de beveiliging van de persoonsgegevens passende technische en organisatorische 

maatregelen genomen. 

 



 Leden van de Bibliotheek hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te (laten) verbeteren, aan te 

vullen of te verwijderen. 

Indien u bezwaar heeft tegen het feit dat het spilcentrum bovenstaande leerlinggegevens 
aan de bibliotheek doorstuurt kunt u dat hieronder aangeven: 
 
Bezwaar: 
 
De ouders van: ______________________________________________________ 
verklaren hierbij dat zij zijn geïnformeerd over het doel van aanlevering van leerling 
gegevens van het spilcentrum aan de bibliotheek Eindhoven. Verder verklaren zij dat ze 
bezwaar hebben tegen het aanleveren van deze leerlinggegevens.  
Zij verlenen hierbij de partners van het spilcentrum dan ook geen toestemming om deze 
leerling gegevens aan de bibliotheek Eindhoven te verstrekken. 
 
Datum:____________________________________________________________________ 
 
Naam /namen ouders*:________________________________________________________ 
 
Handtekening(en):  
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
*Waar wij ouders schrijven bedoelen wij ook ouder en verzorger of verzorgers met het ouderlijk gezag. 

 


