Formulier beeldmateriaal leerlingen
Beste ouder/verzorger,
Gedurende het schooljaar komt het voor dat in opdracht van school voorbeelden van projecten en foto’s en video’s van
leerlingen worden gepubliceerd. Ook zal foto- en/of videomateriaal worden gebruikt voor publicaties als schoolwebsite,
brochures, promotiematerialen voor open dagen, social media kanalen (Facebook, Twitter, Linkedin en Instagram) en de
nieuwsbrief. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met beeldmateriaal waarop leerlingen worden afgebeeld.
Met dit formulier willen we u schriftelijk om toestemming vragen foto’s en/of filmpjes waarin uw zoon of dochter is
afgebeeld te kunnen gebruiken voor onze online en offline publicaties. Indien u toestemming geeft voor publicatie en
wilt achteraf toch dat een foto wordt verwijderd dan kunt u dat aangeven bij de schooldirectie. Indien u geen toestemming
geeft dan zullen we geen beeldmateriaal opslaan van uw zoon/dochter.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Toestemming
Voor- en achternaam leerling
Groep
Voor- en achternaam leerling
Groep
Voor- en achternaam leerling
Groep
Naam ouder/verzorger

Ja, ik geef toestemming voor gebruik van foto- en filmmateriaal voor online en offline publicatie, zoals hierboven
beschreven, door de school gedurende het schooljaar 2018/2019
Nee, ik geef geen toestemming voor gebruik van foto- en filmmateriaal voor online en offline publicatie, zoals hierboven
beschreven, door de school gedurende het schooljaar 2018/2019
Handtekening ouder/verzorger

In het kader van de Wet Informatie Bescherming Persoonsgegevens (IBP) heeft de school van uw zoon/dochter jaarlijks schriftelijke
toestemming nodig voor gebruik van beeldmateriaal in relatie tot de school. Lees ook de toelichting op de achterzijde van dit formulier.

Toelichting
Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van foto’s en video’s in de klas en les voor onderwijskundige
doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een
foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik van dat beeldmateriaal de gewone privacy regels: er zal
terughoudend worden omgegaan met foto’s en video’s van leerlingen.
Van ouders en leerlingen die beeldmateriaal maken tijdens school activiteiten verwachten we dat zij terughoudend om
gaan met het maken en publiceren van foto’s.

