
 

   

 

 

VERKLARING TOESTEMMING GEBRUIK FOTO/FILM  MATERIAAL 

 

Toelichting in het kader van privacywetgeving 

De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in de leerlingadministratie 

van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie is de 

Algemene Verordening Persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens 

door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de 

gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft. U heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde 

gegevens in te zien (voor zover die informatie betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens niet kloppen, 

dan mag u van ons verwachten dat wij – op uw verzoek - de informatie verbeteren of aanvullen.   Voor meer 

informatie over de omgang met de privacy van uw kind(eren), verwijzen wij u naar ons IBPbeleid. 

 

Toestemming 

In het kader van privacywetgeving, willen wij u toestemming vragen voor het delen van de volgende 

persoonsgegevens. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op 

een later moment alsnog toestemming geven. 

 

1) Foto- en videomateriaal 

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Deze foto’s en video’s 

gebruiken wij zowel binnen de school als voor externe doeleinden (denk aan gebruik op website, schoolgids 

etc.) Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Ook uw zoon/dochter kan op deze 

foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.  Graag willen we daarom uw toestemming voor het gebruik van 

beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in 

onze opdracht worden gemaakt. Het maken van foto’s door ouders is binnen de school niet toegestaan. Het 

kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten die buiten de school plaatsvinden. 

De school heeft daar geen invloed op. Wij vragen daarom aan ouders om terughoudend te zijn met het 

maken van foto’s en video’s en deze niet te delen via sociale media. 

 

2) Adressenlijst (indien van toepassing) 

Op onze school wordt er, per klas, een lijst gemaakt met de adressen van leerlingen. Deze lijst met 

contactgegevens is erg praktisch om te overleggen met andere ouders, als de kinderen (buiten schooltijd) 

willen afspreken of als er vragen zijn rondom school, overblijf, etc. Wij vragen hierbij uw toestemming om de 

naam van uw kind, diens adres en uw telefoonnummer te mogen delen met de andere ouders van de 

school. Als u er bezwaar tegen heeft, wordt de naam van uw kind niet gedeeld (en moet u daar zelf voor 

zorgen). Deze informatie op de klassenlijst mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijk gebruik 

onderling, en dus niet voor bijvoorbeeld reclame. 

 

3) Sociale media (indien van toepassing) 

Sociale media (Whatsapp, Facebook, Twitter etc.) spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en 

onderwijzend personeel. Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen 

de school. Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken en 

om contact te onderhouden met vrienden of klasgenoten. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich 

mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens. Op school besteden we in ons 

lesprogramma hier aandacht aan. Voor het gebruik van sociale media door uw kind(eren), vragen wij uw 

toestemming. 

 

 

 

 



 

   

 

 

Hierbij verklaart/ verklaren ondergetekende(n), ouder(s)/verzorger(s) van: 

 

 

……………..………………………….………………………….……., dat: 

 

 

 

1) Foto’s en video’s WEL gebruikt mogen worden*: 

 

o binnen de school (op de groep, voor therapie, voor het portfolio) 

o op communicatieapparatuur van medeleerlingen (spraakcomputer) 

o in het ouderportaal van de school 

o in de (digitale) nieuwsbrief (Social Schools) 

o in de schoolkalender 

o in de schoolgids 

o in publicaties van het schoolbestuur (jaarverslag etc.) 

o op de website van de school  / schoolbestuur 

o in folders en flyers ter promotie van de school 

o op sociale-media accounts van de school (Whatsapp, Twitter, Facebook) 

 

(kruis aan waar u toestemming voor geeft) 

 

2) Haar/zijn naam, adres en telefoonnummer WEL   /   NIET  * gedeeld mag worden met andere 

ouders 

 

3) Hij/zij onder schooltijd WEL / NIET * gebruik mag maken van sociale media t.b.v. 

onderwijsdoeleinden 

 

(* streep door wat niet van toepassing is) 

 

Ouder/verzorger 1    Ouder/verzorger 2 

 

 

Naam:     ……………………….  ……………………….. 

 

Datum:      ……………………….  ……………………….. 

 

Plaats:      ……………………….  ………………………... 

 

 

 

Handtekening:     ………………………..  ………………………… 

 

 

 

*Indien er foto’s of video gebruikt worden voor andere (incidentele) doeleinden dan in dit formulier 

omschreven, wordt hier separaat toestemming voor gevraagd. Totdat die toestemming is gegeven, mogen 

de foto’s en video’s niet gebruikt worden door de school. 

 


