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16 juli 2021
Besluit op uw Wob-verzoek

Bijlagen
1) Relevante wetsartikelen

Geachte
In navolging van uw verzoek om informatie in uw e-mail van 20 mei 2021, heeft u
bij e-mail van 21 juni 2021 bij de Inspectie van het Onderwijs (hierna: Inspectie)
een verzoek ingediend als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Uw verzoek heeft betrekking op
informatie over het leerlingvolgsysteem, vergadering notulen/notities van de
leerkrachten over
afgenomen toetsen, afgenomen citotoetsen, een
melding van
bij de Inspectie en de zorgmeldingen over

Op 8 juni 2021 heeft u telefonisch contact gehad met een jurist van de Inspectie
over uw e-mail van 20 mei 2021 betreffende de gedane melding van
over de basisschool De Cocon te Tilburg en uw vraag aan de Inspectie hierover
informatie te verstrekken. In dit gesprek is met u besproken of u uw verzoek om
informatie wilt zien als een AVG-verzoek of als een Wob-verzoek. U heeft
aangegeven dat de Inspectie uw verzoek als Wob-verzoek dient te behandelen.
Daarbij is afgesproken dat u een nieuw Wob-verzoek zou indienen, omdat uw email van 20 mei 2021 wat te algemeen was geformuleerd en uit uw e-mail niet
precies duidelijk was welke informatie u op de grond van de Wob zou willen
ontvangen. Op 21 juni 2021 heeft de Inspectie uw nieuw geformuleerde Wobverzoek ontvangen.
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 25 juni 2021,
kenmerk
welke per e-mail op dezelfde dag aan u is toegezonden.
1. Wettelijk kader
Ik heb uw verzoek getoetst aan de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs
ik u naar bijlage 1.
2. Besluit
Ik kan uw verzoek niet honoreren. Er zijn geen documenten aangetroffen bij de
Inspectie met de door u gevraagde informatie.
Bij de Inspectie zijn er geen documenten beschikbaar die betrekking hebben op de
door u gevraagde informatie over het leerlingvolgsysteem, vergadering
notulen/notities van de leerkrachten over
en de afgenomen toetsen,
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