
 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, beste ouder, 

 

Met deze brief informeren we u over de persoonsgegevens van uw kind(eren) die we 

graag gebruiken voor een (gratis) lidmaatschap van de schoolbibliotheek en een (gratis) 

lidmaatschap van de openbare bibliotheek.  

 

De Bibliotheek op school 

De school werkt met de aanpak de Bibliotheek op school. Wat houdt deze aanpak in?  

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, Gemeente Sittard-Geleen en bibliotheek De 

Domijnen de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en 

mediawijsheid op school én thuis. Het doel is een aantoonbare kwaliteitsverbetering van 

de leesbevordering op school en het stimuleren van meer lezen thuis. 

 

Meer informatie over onze samenwerking is te lezen op www.debibliotheekopschool.nl. 

 

Boeken in de kast en online zoeken en reserveren 

Wat is er nodig om dat leesplezier op school en thuis te bevorderen?  

We weten uit onderzoek dat een boekencollectie in de kast en het online boeken kunnen 

zoeken en reserveren de aanpak van de Bibliotheek op school versterken. Dus zorgen 

school en bibliotheek er samen voor, dat alle leerlingen regelmatig lenen uit een 

inspirerende collectie boeken in een gezellige leesomgeving in de school en/of in de 

openbare bibliotheek. 

 

Hiervoor is het niet alleen belangrijk dat uw kind lid is van de schoolbibliotheek, maar 

ook van de openbare bibliotheek. Zo hebben leerlingen niet alleen onder schooltijd, maar 

ook in hun vrije tijd toegang tot een grote collectie boeken, films en andere materialen 

en tot online leestips en digitale informatie.  

 

Lidmaatschap schoolbibliotheek 

Volgens de nieuwe privacywet1 is de school verantwoordelijk voor het gegevensbeheer 

van het lidmaatschap van de schoolbibliotheek als onderdeel van het onderwijsaanbod 

voor uw kind(eren). Voor dit lidmaatschap van de schoolbibliotheek en het bijbehorende 

registratiesysteem Biebbos deelt de school na het aanmelden van uw kind de volgende 

contactgegevens: voornaam en achternaam. 

 

Deze persoonsgegevens worden binnen de schoolbibliotheek gebruikt voor het bijhouden 

van uitleningen: welke leerling neemt welk boek mee uit de schoolbibliotheek. 

 

 

 

 

                                           
1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ingegaan op 25 mei 2018.  

http://www.debibliotheekopschool.nl/


 

 

Lidmaatschap openbare bibliotheek 

Volgens de privacywet is de bibliotheek verantwoordelijk voor het gegevensbeheer van 

het lidmaatschap van uw kind bij de openbare bibliotheek. Voor dit lidmaatschap is bij 

kinderen tot 16 jaar uw toestemming nodig.  

 

Is uw kind al lid van de openbare bibliotheek? 

Dan kunt u dit aangeven op het bijgevoegde toestemmingsformulier. 

 

Is uw kind nog geen lid van de openbare bibliotheek? 

Dan vragen we toestemming om uw kind gratis lid te maken van de openbare 

bibliotheek.  

 

Het uitleenreglement en de privacy statement voor het lidmaatschap van de openbare 

bibliotheek vindt u op de website: https://www.dedomijnen.nl/privacyverklaring/ 

 

 

 

 

 
  



 

 

 
 

Toestemmingsformulier voor bibliotheekpas van De Domijnen 
 

 

Kruis aan wat van toepassing is. 

 

 

o Mijn kind is al lid van de openbare bibliotheek.  

 

o Ik geef geen toestemming voor een lidmaatschap bij de openbare 

bibliotheek.  

o Mijn kind is nog niet lid van de openbare bibliotheek.  

Met mijn handtekening geef ik toestemming voor een lidmaatschap bij bibliotheek 

De Domijnen.  

U ontvangt  via school een gratis bibliotheekpasje op naam van uw kind. 

 

 

School: _________________________________________Groep:____________ 

 

Naam kind: ________________________________________________________  

 

Geboortedatum:            

 

Adres:             

 

Woonplaats:            

 

Emailadres:            

 

Naam ouder/verzorger/voogd: __________________________________________ 

 

Datum: __________________________ 

 

 

Handtekening: 

 

 


