Toestemmingsformulier foto/video
Beste ouders/verzorgers,
Op onze school laten wij u graag met foto’s en video’s zien waar we allemaal mee bezig zijn.
We maken geregeld opnames van verschillende gelegenheden zoals de themaweken, tijdens
activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon of dochter kan op deze foto’s (en soms
in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s van uw kind(eren). Wij plaatsen geen
foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden en we plaatsen geen namen bij foto’s en
video’s van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen.
Met dit formulier vragen we uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon
of dochter.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons of in onze opdracht worden
gemaakt. Het kan ook voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. Als
er foto’s gemaakt worden op een openbare plek, dan heeft de school daar geen invloed op. Deze
ouders moeten zich wel aan de wet houden, dat ze de privacy van de persoon op de foto niet
schenden. De school is echter geen openbare plek. Voor foto’s en video’s die in de school gemaakt worden door ouders of leerkrachten, gelden dus de regels van de school. Dat houdt in dat
foto’s en video’s van leerlingen van wie de ouders daarvoor geen toestemming hebben gegeven,
niet mogen worden gepubliceerd.
Voor het maken van een klassenfoto vragen we apart toestemming
Wilt u uw toestemming ook samen met uw zoon of dochter bespreken? We merken dat oudere
leerlingen soms zelf een keuze willen maken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten de kinderen ook waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden of voor een ander doel,
bijvoorbeeld om een les op te nemen, zullen we u daar altijd apart over informeren en zo nodig
om toestemming vragen.
U kunt altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Dat betekent dat wij vanaf dat moment
geen nieuw beeldmateriaal van uw kind meer gebruiken.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Lianne Leukfeldt – van Hermelen
Directeur

Hierbij verklaart ondergetekende,
ouders/verzorger van
Naam leerling: 									

dat foto’s en video’s door de Elzenhoek

WEL

Groep:

NIET gebruikt mogen worden*

dat er
WEL
GEEN toestemming is gegeven om de klassenfoto door
de fotograaf te laten maken*.
* Aankruisen wat van toepassing is.
Indien u ‘wel’ aankruist, kunnen de foto’s/video’s gebruikt worden voor de schoolgids, de schoolbrochure,
de schoolkalender, de website van de school, de (digitale) nieuwsbrief, de sociale-media accounts van de
school( bijvoorbeeld Facebook), de ouderapp (Social Schools) en kranten/tijdschriften.

Ouder 1
Naam ouder/verzorger:
Datum

Handtekening ouder/verzorger

Eventueel ouder 2
Naam ouder/verzorger:
Datum

Handtekening ouder/verzorger

U kunt het formulier inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind of u kunt het sturen naar
directie@elzenhoek.unicoz.nl

