Betreft: Toestemming foto’s en video’s
Beste ouder/verzorger,
Doel van deze brief
Op onze school laten wij u met foto’s en soms video’s zien waar we mee bezig zijn.
Wij maken daarvoor opnames tijdens verschillende gelegenheden. Ook uw zoon of
dochter kan op deze foto’s en in video’s te zien zijn. Met deze brief vragen we uw
toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon of dochter. Wilt u het
toestemmingsformulier ondertekenen en aan de leerkracht geven?
Belangrijke zaken:
• Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door iemand van
school, of in onze opdracht worden gemaakt.
•

Als ouders foto’s maken op school bij activiteiten waar kinderen aan
deelnemen, is dat de verantwoordelijkheid van de fotograferende ouder.
Omdat het maken van foto’s binnen onze school of de schoolomgeving
plaatsvindt, vinden wij het wel belangrijk om daar een aantal spelregels met
elkaar over af te spreken.
-

Maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik, zet ze niet op openbare
social media.
Maak overzichtsfoto’s, waar individuele kinderen niet of nauwelijks te
herkennen zijn.
Maak een close-up alleen van je eigen kind.
Maak alleen foto’s van kinderen waar je eigen kind ook op staat.

In uitzonderingsgevallen zullen wij u vragen om helemaal geen foto’s of
video’s te maken. Wij zullen dit alleen doen als één of meer kinderen extra
bescherming nodig hebben. Wij gaan er van uit dat u in zo’n geval ons besluit
zult respecteren.
•

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 in ons
administratiesysteem.

•

Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden,
bijvoorbeeld om een les van de stagiair op te nemen, zullen we u daar apart
over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we
beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u
op.

•

U mag uw toestemming altijd intrekken. Ook mag u op een later moment
alsnog toestemming geven. Neemt u hiervoor contact op met de directeur van
onze school.

Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet, team jongLeren.

Toestemmingsformulier foto’s en video’s

Hierbij geeft ondergetekende, ouder/ verzorger
van …………………………………………………………………….

uit groep ……..

toestemming voor: (omcirkelen wat van toepassing is)
Het plaatsen van foto’s en of video’s van de leerling:
•

in de schoolgids en de infogids van school

wel/niet

•

op de openbare website van de school

wel/niet

•

in de digitale nieuwsbrief

wel/niet

•

het gebruik van foto’s en video’s voor de Facebook

wel/niet
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•

op social schools

wel/niet

•

Het gebruik van foto’s en video’s voor het

wel/niet

afscheidscadeau voor de leerlingen
(kamp, musical, alleen voor leerlingen van groep 8)

Datum:
Naam ouder/verzorger:

Handtekening ouder/verzorger:

