Betreft: Toestemming gebruik foto’s, video’s en adressenlijst

Beste ouder/verzorger,
Op school gaan wij zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van onze leerlingen. Daarom vragen
wij u toestemming voor het gebruik van deze gegevens, te weten
- Foto’s en video’s van uw zoon/dochter
- Foto’s gemaakt door de schoolfotograaf
- Adresgegevens
In deze brief leggen we uit wat deze toestemming precies inhoudt en welke rechten u hierbij als
ouder hebt. In de bijlage vindt u het toestemmingsformulier.

Foto en video
Tijdens schoolactiviteiten maken we regelmatig foto’s en video’s. Dit beeldmateriaal gebruiken we
om ouders en andere geïnteresseerden te laten zien waar we mee bezig zijn. Uiteraard betekent dit
dat ook uw zoon/dochter op deze foto’s (en soms in video’s) te zien kan zijn.
Beeldmateriaal kan getoond worden op:
 het twitteraccount @DeBogerd,
 de Facebookpagina Openbare basisschool De Bogerd,
 schoolapp DIGIDUIF binnen de groep van uw kind
 de website www.debogerd.net,
 in de schoolgids en jaarkalender, (digitaal en papier)
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen opnames waardoor
leerlingen schade kunnen ondervinden. We vermelden bij foto’s en video’s geen namen van
leerlingen. Op Social Media plaatsen we alleen kinderen in groepsverband en we maken deze foto’s
en video’s bij voorkeur van de zijkant of van een afstand.
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Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van ons worden
gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s en video’s maken tijdens schoolactiviteiten.
Het enige wat we daar als school aan doen, is alle ouders te vragen terughoudend te zijn bij het
plaatsen van foto’s en video’s op internet.
Ten behoeve van onderwijskundige doeleinden maken wij video-opnames. Deze video-opnames
worden altijd na beoordeling direct verwijderd. Hiervoor vragen wij via dit formulier uw
toestemming.
Voor eventuele video- opnames voor extern gebruik wordt vooraf specifiek voor dat doel
toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s).
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen
soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken.
Schoolfotograaf
Ook voor de foto’s gemaakt door onze schoolfotograaf vragen wij toestemming. Het betreft
toestemming voor de klassenfoto en voor de individuele foto (eventueel met broertje(s) en of
zusje(s)).
Wij plaatsen zelf geen klassenfoto’s op onze websites en of Social Media. Wij vragen alle ouders
hierin terughoudendheid te zijn.

Adressenlijst
Op onze school maken we in iedere groep een adressenlijst van onze 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, adres en telefoonnummer te mogen delen met de andere
ouders van de groep van uw zoon/dochter. Uiteraard gebruiken we deze adressenlijst uitsluitend
voor eerdergenoemde doeleinden en dus niet voor bijvoorbeeld reclame. Als u er bezwaar tegen
heeft, wordt de naam van uw kind niet vermeld op de adressenlijst.

Via het bijgevoegde formulier vragen wij uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van
uw zoon/dochter en toestemming voor het gebruik van adresgegevens. U kunt het ingevulde
formulier afgeven bij de leerkracht.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u, wanneer u op dit
moment geen toestemming verleent, op een later moment alsnog toestemming geven.

Met vriendelijke groet,

Petra Timmermans
Directeur
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Toestemmingsformulier voor het gebruik van beeldmateriaal
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van ________________________________
uit groep __________________
dat foto’s en video’s waarop mijn kind voorkomt door OBS De Bogerd gebruikt mogen worden*:
☐ in de schoolgids, nieuwsbrief, schoolbrochure en schoolkalender (digitaal en wordt op de website
geplaatst)
☐ in de schoolapp DIGIDUIF
☐ op de website van de school
☐ op Social Media-accounts van de school (Twitter, Facebook, Instagram)
☐ binnen de school en op het digibord
☐ video-opname ten behoeve van onderwijskundige doeleinden (scholing en coaching docenten,
studenten en leerlingen). Na beoordeling worden deze opnames vernietigd.
dat de volgende gegevens gedeeld mogen worden met de andere ouders van de groep via de
adreslijst*
☐ Naam
☐ Adres
☐ Telefoonnummer
dat de schoolfotograaf foto’s mag maken van mijn kind/kinderen*
☐ Individuele foto’s (of met broertje/zusje)
☐ Groepsfoto’s
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft
Ondergetekende zal terughoudend zijn met het plaatsen van foto’s van andere leerlingen op eigen
Social Media-accounts.
Ondergetekende zal zoveel mogelijk alleen zijn/haar eigen kind fotograferen.

Datum:
Naam ouder/verzorger:
Handtekening ouder/verzorger:

In geval van gescheiden ouders moet dit formulier door beide ouders ondertekend worden:
Naam ouder/verzorger:
Handtekening ouder/verzorger:
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