Beste ouder/verzorger,
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar de leerlingen mee bezig zijn.
Beeldopnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies,
exposities, uitvoeringen en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Daarom ontvangt
u deze brief.
Gelet op de privacywetgeving zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal
van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming
geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan
voorkomen dat andere ouders of leerlingen foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen
directe invloed op, maar wij bevorderen zoveel mogelijk dat andere ouders of leerlingen ook zorgvuldig omgaan
met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.
Met deze brief vragen we u om aan te geven waarvoor onze school beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag
gebruiken. Daarvoor hebben wij een toestemmingsformulier bijgevoegd. Op het toestemmingsformulier kunt u
zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt worden.
U kunt de door u gegeven toestemming op ieder moment weer intrekken. En als u geen toestemming heeft
gegeven, mag u de toestemming natuurlijk later alsnog geven. Wij zullen u in ieder geval aan het begin van elk
schooljaar actief informeren over de mogelijkheid om uw keuze te herzien.
Wij ontvangen graag het ingevulde en ondertekende antwoordformulier retour <retour methode>.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
<Gegevens rector school>

Hierbij verklaart ondergetekende,
Ouder/verzorger van

: ……………………………………………………………………………………….

Klas

: …………

dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door het <Naam School> gebruikt mogen worden*:

☐ 0.
☐ 1.
☐ 2.
☐ 3.
☐ 4.

☐ 5.

☐ 6.
☐ 7.

Beeldmateriaal mag door de
school gebruikt worden:
Géén bezwaar tegen gebruik van
beeldmateriaal
In de schoolgids en/of
schoolbrochure
Op het besloten deel van de
website van de school
In de (digitale) nieuwsbrief
Als video-opname voor intern
gebruik, te weten opleiding en
coaching van medewerkers
Op de openbare website van de
school en/of SKVOB e.o.

Op sociale media accounts van
de school en/of SKVOB e.o.
(Twitter, Facebook)
In het jaarverslag, brochures en
andere dergelijke uitingen van
SKVOB e.o.

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen:
Alle onderstaande doelen
Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen
over de school en de onderwijsmogelijkheden. Hiernaast wordt
het beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden van de school.
Informeren van ouders en leerlingen over onderwijsactiviteiten
zoals excursies, schoolfeesten, etc.
Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en
ontwikkelingen van de school.
Observatie van een medewerker (doorgaans een docent) in een
lessituatie, ten behoeve van opleiding en coaching
(lesobservatie); na gebruik wordt de opname definitief verwijderd.
Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen
over de school en SKVOB e.o., het gegeven en te volgen
onderwijs en diverse onderwijsactiviteiten zoals excursies,
schoolfeesten, etc.
Informatie verspreiden over activiteiten (zoals excursies) en
ontwikkelingen op school of met betrekking tot SKVOB e.o.
Informeren van belanghebbenden over SKVOB e.o., en
verantwoording afleggen over het gevoerde beleid, waarbij de
foto’s worden gebruikt als illustratie.

* Aankruisen waarvoor u toestemming geeft
Datum

: ..............................................................................

Naam ouder/verzorger

: ..............................................................................

Handtekening ouder/verzorger

: ..............................................................................

