
 

Betreft: Toestemming publicatie foto’s en video’s en verspreiding adresgegevens 
 
Zwaag, september 2019 
 
Beste ouder/verzorger,  
 
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens 
verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/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. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen 
ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. In het kader van de Privacywetgeving (mei 
2018)  is het noodzakelijk om uw schriftelijke toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw 
zoon/dochter. 
 
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. 
Voor iedere leerling moeten wij een apart toestemmingsformulier ontvangen, ook als u geen toestemming geeft voor het 
plaatsen van foto’s of video’s. 
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan 
voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij 
gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 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 de betrokken ouders/verzorgers op. 
 
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. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik 
van foto’s en video’s wel of niet mag.  
 
Tevens kunt u op de antwoordstrook aangeven of u ermee akkoord gaat dat de oudervereniging  
(m.b.t. ouderbijdrage) en de klassenouders (m.b.t. groepsactiviteiten) uw naam en adresgegevens, inclusief 
mailadres, ontvangen. 
U kunt altijd schriftelijk terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook kunt u op een later moment alsnog 
schriftelijk toestemming geven.  Jaarlijks zullen wij u hierop attenderen middels de eerste nieuwsbrief in het nieuwe 
schooljaar.  
 
Met vriendelijke groet, 
Directie Roald Dahlschool 
 
%Wilt u de antwoordstrook zo snel mogelijk inleveren bij de administratie van de school ?  
 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van …………………………………….. groep …….. 
 
dat foto’s en video’s van mijn zoon/dochter door de Roald Dahl school wel gebruikt mogen worden*:  
¨ in de schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender 
¨ op de website van de school, achter de beveiligde groepspagina’s (alleen toegankelijk voor ouders/verzorgers) 
¨  op het voor iedereen toegankelijke deel van de website van de school 
¨  in de (digitale) nieuwsbrief 
¨  op sociale-media accounts van de school (Is op dit moment (nog) niet van toepassing, zoals Facebook) 
¨  in het portfolio van andere kinderen als hij/zij daar samen met die ander op staat 
 
Dat mijn adresgegevens mogen worden gedeeld met: 
¨  de penningmeester van de oudervereniging t.b.v. het innen van de ouderbijdrage 
¨  de klassenouders t.b.v. activiteiten voor de groep van mijn kind 
 
* aankruisen waarvoor u wel toestemming geeft 
 
Datum:  .............................................          Naam ouder/verzorger:............................................................... 
 
Handtekening ouder/verzorger: ............................................................................ 


