
HET GEBRUIK VAN COOKIES BIJ MELANCHTHON 

De websites van Melanchthon Scholengemeenschap gebruiken cookies om de inhoud en de marketing van onze websites te personaliseren, 

om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. 

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies, van marketingcookies en van cookies die geplaatst worden door derden, 

zogenaamde trackingcookies. 

Functionele cookies 

Dit zijn cookies die nodig zijn om een website goed te laten functioneren of die ervoor zorgen dat u de website makkelijker kunt gebruiken. Het 

sluiten van de cookiemelding valt bijvoorbeeld onder functionele cookies. 

Naam Doel Bewaartermijn Eigenaar 

__cfduid Wij gebruiken deze cookie om onze website beter te laten 
werken.  

1 jaar na plaatsing of update Melanchthon 

_dc_gtm_UA-
51813419-.. 

Zorgt er voor dat scripts van Google Tag Manager geladen 
kunnen worden. Bepaalde scripts kunnen noodzakelijke 
elementen bevatten voor het functioneren van de website. 

browsersessie, geldig tijdens de 
sessie 

Melanchthon 

 

Analytische cookies 

Dit zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken 

deze informatie om de website zo optimaal mogelijk te maken. 

Naam Doel Bewaartermijn Eigenaar 

__utma Wij gebruiken deze cookie om o.a. bezoekersstatistieken bij 
te houden. Zo krijgen we beter inzicht in het functioneren 
van de website. 

2 jaar na plaatsing of update Melanchthon 

__utmb 30 minuten na plaatsing of update Melanchthon 

__utmc browsersessie, geldig tijdens de 
sessie 

Melanchthon 

__utmt 24 uur na plaatsing of update Melanchthon 

__utmz 6 maanden na plaatsing of update Melanchthon 

 



 

Marketing cookies 

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven 

die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. 

Naam Doel Bewaartermijn Eigenaar 

_fbp Wij gebruiken deze cookie om o.a. bezoekersstatistieken bij 
te houden. Zo krijgen we beter inzicht in het functioneren 
van de website. 

3 maanden na plaatsing of update Melanchthon 

_gcl_au Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met 
de efficiëntie van advertenties op websites die hun services 
gebruiken. 

3 maanden na plaatsing of update Melanchthon 

_gat_UA-51813419-
… 

Deze cookie geeft ons informatie over de kwaliteit en 
effectiviteit van de website en wordt gebruikt om relevante 
advertenties te tonen. 

5 minuten na plaatsing of update Melanchthon  

 

  



Tracking cookies 

Dit zijn cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag binnen één of meerdere websites op te slaan. Hiermee kunnen persoonlijke 

aanbiedingen voor u gemaakt worden. De tracking cookies op deze website zijn zogenaamde ‘Third party cookies’. Dat betekent dat die 

cookies niet door ons geplaatst worden, maar door een andere partij. Dat gebeurt op het moment dat u via deze website bestanden opent die 

bij  die andere partij opgeslagen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Youtube. Als u via deze site een YouTube-filmpje bekijkt, plaatst YouTube 

een cookie bij u. 

Naam Doel Bewaartermijn Eigenaar 

GPS Youtube is een videoplatform waar Melanchthon 
gebruik van maakt. Wij uploaden hier onze video's die 
onze bezoekers vervolgens op onze website kunnen 
bekijken. Deze cookie registreert een unieke ID op 
mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op 
basis van geografische GPS-locatie. 

24 uur na plaatsing of update Google 

PREF Youtube is een videoplatform waar Melanchthon 
gebruik van maakt. Wij uploaden hier onze video's die 
onze bezoekers vervolgens op onze website kunnen 
bekijken. YouTube is eigendom van Google. De PREF 
cookie bewaart uw voorkeuren en andere informatie, in 
het bijzonder uw voorkeurtaal (bv. Engels), hoeveel 
zoekresultaten u wilt zien per pagina (bv. 10 of 20), en 
het zoomlevel dat u verkiest. 

10 jaar na plaatsing of update Google 

VISITOR_INFO1_LIVE Youtube is een videoplatform waar Melanchthon 
gebruik van maakt. Wij uploaden hier onze video's die 
onze bezoekers vervolgens op onze website kunnen 
bekijken. Deze door YouTube ingestelde cookie meet 
uw bandbreedte om te bepalen of u de nieuwe of de 
oude speler-interface krijgt. 

8 maanden na plaatsing of update Google 



Naam Doel Bewaartermijn Eigenaar 

YSC Youtube is een videoplatform waar Melanchthon 
gebruik van maakt. Wij uploaden hier onze video's die 
onze bezoekers vervolgens op onze website kunnen 
bekijken. Deze cookie wordt door de videoservice van 
YouTube ingesteld op pagina's met embedded 
YouTube-video's. 

browsersessie, geldig tijdens de 
sessie 

Google 

 

 


