Bennekom, 18 september 2018

Betreft: Brief toestemming publicatie foto’s en video’s

Beste ouders/verzorgers,
Met ingang van 25 mei 2018 zijn er veranderingen in de privacywetgeving aangebracht. Eén van de
veranderingen is dat u als ouders/verzorgers persoonlijk toestemming moet geven voor het publiceren van
foto’s en video’s. Als school maken we regelmatig gebruik van foto’s en video’s, bijvoorbeeld in
nieuwsbrieven en op de website. Het gebruikmaken van foto’s en video’s waar uw kind(eren) op staan, mag
alleen als u daar persoonlijk en schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.
Via bijgevoegde toestemmingsverklaring vragen wij daarom uw toestemming voor het gebruik van
beeldmateriaal van uw kind(eren). Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons of in
onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat ouders foto’s en/of video’s maken tijdens
schoolactiviteiten. Hoewel de school geen directe invloed heeft op het plaatsen van deze foto’s en video’s,
gaan wij er vanuit dat deze ouders geen foto’s en videofragmenten van andere kinderen publiceren die
gemaakt zijn tijdens schoolactiviteiten.
Het is goed dat u weet dat er in het kader van professionaliseringsdoeleinden regelmatig in klassen videoopnamen
worden
gemaakt.
Deze
beelden
worden
uitsluitend
gebruikt
voor
de
professionaliseringsdoeleinden en worden na bespreking vernietigd. Deze beelden worden dus niet
gepubliceerd. In sommige gevallen wordt in het kader van de begeleiding van een leerling een videoopname gemaakt. Als dat het geval is, wordt hierover vooraf om toestemming gevraagd. Het komt soms
voor dat andere instanties vragen om foto’s of video-opnames te maken voor PR-doeleinden. Als dit
verzoek komt, zal de school de betreffende organisatie vragen om zelf de toestemming te regelen.
Van alle ouders verwachten wij een ingevuld en ondertekend formulier terug, ook als u op geen enkel vlak
toestemming geeft voor de publicatie van beeldmateriaal. Het formulier ontvangen we graag uiterlijk twee
weken na dagtekening retour in een gesloten envelop.
Als u in de toekomst een andere keuze willen maken, dan kunt u dit op elk moment wijzigen, door contact
op te nemen met de school.
Met vriendelijke groet,

J.B. Roodbeen
Directeur-bestuurder

Toestemmingsverklaring

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger dat foto’s en video’s door de school gebruikt mogen
worden*:
in de schoolgids en schoolkalender

 geen toestemming  wel toestemming

op de website van de school

 geen toestemming  wel toestemming

in de (digitale) nieuwsbrief

 geen toestemming  wel toestemming

social-media accounts van de school

 geen toestemming  wel toestemming

in andere pr-uitingen van de school zoals brochures,
advertenties, krantenartikelen e.d.

 geen toestemming  wel toestemming

* aankruisen waarvoor u geen/wel toestemming geeft.
Verder verklaar ik hiermee als ouder(s) foto’s van andere kinderen (bijv. gemaakt tijdens een schoolreisje of
andere schoolactiviteit) niet te plaatsen op openbare netwerken.

Namen van uw kind(eren)………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum: .........................................................................................................................................

Naam ouder/verzorger: ...............................................................................................................

Handtekening ouder/verzorger: ...................................................................................................

