
BIJLAGE 1: Overzicht van verwerkersovereenkomsten van De Baskuul 

 

Onderstaand verwerkers hebben een getekende overeenkomst met de stichting/de school over de wijze waarop zij persoonsgegevens gebruiken. 
 

 
Leverancier/verwerker Omschrijving Opmerkingen 

Heutink ICT Beheerder van ICT infrastructuur Van toepassing op alle SKO De Streek scholen 

Basispoort Systeem dat leerkrachten en leerlingen met 1 inlog toegang geeft tot 
online oefenmateriaal van de aangesloten uitgeverijen: Noordhoff, 
Thiememeulenhoff, Zwijssen 

Van toepassing op alle SKO De Streek scholen 

Basisonline 
ouderportaal/web
-site 

Smartphone app waarmee ouders worden geïnformeerd over 
schoolnieuws, toegang krijgen tot foto’s en leerlingen absent kunnen 
melden 

Van toepassing op alle SKO De STREEK  scholen 

Bazalt Educatieve uitgeverij van o.a. Kijk! een methode voor observeren en 
registeren van de ontwikkeling van kinderen 

 

Bloon Oefensoftware voor spelling Van toepassing op alle SKO De STREEK  scholen 

Blink Educatieve uitgeverij van o.a. de methode voor Engels: Groove me Van toepassing op alle SKO De STREEK  scholen 

Bomberbot Website waarop leerlingen inloggen om te oefenen met programmeren Van toepassing op alle SKO De STREEK  scholen 

CED-groep Product Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen en woordenschat  

CITO Leerlingtoetssysteem – digitale CITO toetsen Van toepassing op alle SKO De STREEK  scholen 

Route 8 eindtoets Van toepassing op alle SKO De STREEK  scholen 

Google Gebruik van Google Apps voor Education waarmee leerlingen een 
eigen Google account hebben en gebruik maken van Google 
clouddiensten. 

Specifieke voorwaarden voor gegevensverwerking zijn 
van toepassing: 
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 

Gynzy Biedt online programma’s voor o.a. klassenmanagement 
(absentieregistratie door leerkrachten) 

Van toepassing op alle SKO De STREEK  scholen 

Oefenweb  Adaptieve eken en taal software Van toepassing op alle SKO De STREEK  scholen 

Kanvas Leerlingvolgsysteem sociaal emotionele vorming  

Leerlijnen 1-2 Leerlingvolgsysteem groep 1-2  

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html


 

Lexima Software om leerlingen met dyslexie en leesproblemen te ondersteunen 
zoals Kurzweil en Bouw 

  

LOGO 3000 Online oefenprogramma voor woordenschat   

Malmberg Educatieve uitgeverij o.a. voor oefensoftware rekenen en taal   

Noordhoff Uitgevers Educatieve uitgeverij o.a. van Ambrasoft een online oefenprogramma 
voor taal en rekenen. Ook thuistoegang. 

 Van toepassing op alle SKO DE STREEK  scholen 

Oefenweb Uitgever van o.a. Rekentuin & Taalzee waarmee leerlingen online (ook 
thuis) taal en rekenen kunnen oefenen 

 Van toepassing op alle SKO DE STREEK  scholen 

Onderwijs Transparant Systeem om leerlinggegevens van groep 8 leerlingen inzichtelijk en 
overdraagbaar te maken voor toekomstige VO-scholen 

  

ParnasSys Leerlingadministratie- en volgsysteem  Van toepassing op alle SKO DE STREEK  scholen 

Rolf Groep Beheerder van ICT infrastructuur    Van toepassing op alle SKO DE STREEK  scholen 

Snappet Adaptief digitaal onderwijsplatform waarop leerlingen opgaven maken    Van toepassing op alle SKO DE STREEK  scholen 

Squla Educatief online platform voor oefen van taal- en rekenvaardigheden  Generieke bewerkersovereenkomst op  www.squla.nl 

Thiememeulenhoff Educatieve uitgeverij (o.a Take it Easy)  Van toepassing op alle SKO DE STREEK  scholen 

Veilig Verkeer 
Nederland 

Digitaal oefenmateriaal van Veilig Verkeer Nederland   

Zwijssen Educatieve uitgeverij  Van toepassing op alle SKO DE STREEK  scholen 

Groeidocument.nl Systeem om leerlingen te volgen waar zorg over is  Van toepassing op alle SKO DE STREEK  scholen 

DaVinci Academie Educatieve uitgeverij voor wereldoriëntatie   

Baseducatie Online oefenprogramma voor kleuters   

    

    

 
 
 

Wanneer een verwerkersovereenkomsten nog niet getekend is, betekent dit dat de betreffende leverancier nog niet zover is om de model-bewerkersovereenkomst die n.a.v. 
het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy is opgesteld door alle scholen te laten ondertekenen, maar dat dit binnen afzienbare tijd wel zal plaatsvinden. Het meest 
recente overzicht van getekende bewerkersovereenkomsten kunt u opvragen bij de directie. 

 

http://www.squla.nl/

