
Disclaimer

NTC Madrid heeft deze website uiterst zorgvuldig samengesteld en doet er alles aan om te zorgen dat de
informatie actueel en juist is. Het NTC garandeert echter niet dat de inhoud van de site altijd volledig, 
accuraat en juist is en wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Met de website van NTC Madrid (https://www.nederlandselesinmadrid.com/) willen we informatie 
verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Deze informatie bestaat 
uit een beschrijving van de identiteit van de school, de wijze van omgang met en zienswijze ten aanzien 
van kinderen, de beschrijving van leergebieden en lesstof, de activiteiten die de school ontplooit, enz. 
We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op mensen die hiermee 
belangstelling zouden kunnen krijgen voor onze school.

Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school. 
Mocht u op deze website een document of pagina tegenkomen waarvan u denkt dat deze verouderde of
onjuiste informatie bevat, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt ons hierover informeren 
via e-mail op het adres directie@nederlandselesinmadrid.com. Ook ideeën en andere opmerkingen zijn 
van harte welkom.

Verantwoording
De website is voor een groot gedeelte opgebouwd uit informatie uit de schoolkalender en schoolgids 
van de school. 

Aanvullende informatie en foto's worden geplaatst in navolging van activiteiten in en buiten school.

 

Werkwijze
Leerkrachten, leerlingen of ouders die materiaal op de website willen plaatsen, kunnen een verzoek 
daartoe dit aanleveren via e-mail op het adres directie@nederlandselesinmadrid.com.

 

Privacy
Natuurlijk willen we de privacy van elke betrokkene bij onze school waarborgen. Alle persoonsgegevens 
die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie worden uitsluitend hiervoor 
gebruikt. In geen geval zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, zonder dat u hiervoor 
uw toestemming hebt verleend. 

Voor aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders van de school een schoolgids en 
kalender, waarin het bestaan van onze website wordt vermeld en het feit dat daarop werkstukjes en 
foto’s van kinderen worden geplaatst.
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Wij vragen de ouders eenmalig schriftelijk om toestemming voor publicatie op internet van werk, 
gemaakt door hun kinderen en/of foto's met daarop hun kinderen. De ouders kunnen deze instemming 
ook weer schriftelijk intrekken. De webbeheerder verzamelt de namen van de ouders die geen 
toestemming hebben verleend en plaatst deze op een lijst. Deze lijst wordt telkens geraadpleegd als er 
werkjes en/of foto's geplaatst worden. Werkjes en/of foto’s van deze kinderen worden dan niet op 
internet gepubliceerd. Ouders kunnen ook later nog toestemming verlenen voor publicatie.

Bij publicatie van werkjes en/of foto’s worden geen namen van de kinderen vermeld. Bij publicatie van 
informatie wordt strikt persoonlijke informatie weggelaten.

Adresgegevens betrokkenen bij de school zullen in principe niet op internet worden gepubliceerd. 
Slechts met toestemming van de betrokkene wordt nadere informatie gepubliceerd.

Verder kan elke betrokkene schriftelijk, al dan niet per e-mail, bezwaar aantekenen tegen publicatie van 
informatie en/of foto’s op de website waarbij hij/zij betrokken is. De webbeheerder zal deze informatie 
of foto’s dan van de website verwijderen.

Zie voor verdere informatie onze privacyverklaring. 

Inhoud van derden
NTC Madrid geeft geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via 
hyperlinks of andere verwijzingen op deze website beschikbaar zijn en aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid met betrekking tot die websites.

Auteursrechten
NTC Madrid behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten en merkrechten) met betrekking
tot op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). 
Schriftelijke toestemming van NTC Madrid is vereist om de inhoud van de site over te nemen, te 
verspreiden of op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen.
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