Toestemmingsverklaring beeldmateriaal
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens van uw kind. U
ontvangt daarom van school een toestemmingsverklaring. Hier kunt u aangeven of we
beeldmateriaal van uw kind mogen gebruiken. Ook als u geen toestemming geeft verzoeken wij u
deze toestemmingsverklaring in te vullen en te ondertekenen.
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (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 dit beeldmateriaal te zien zijn.
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van
leerlingen.
Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van
beeldmateriaal van uw zoon/dochter.
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt.
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar
geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen
en delen van beeldmateriaal op internet.
In deze toestemmingsverklaring vragen we u aan te geven waarvoor basisschool Kameleon
beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag gebruiken.
Op de toestemmingsverklaring kunt u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt worden.
Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van
een stagiair op te nemen of bij coaching van de leerkracht, zullen we u daar apart over informeren.
Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken dan op het antwoordformulier
vermeld staat, nemen we contact met u op.
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment
alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter
gebruikt en gedeeld worden.
Nieuwsbrieven, schoolkranten, schoolgidsen en promotiefilmpjes worden voor onbepaalde tijd
bewaard in een schoolarchief. Beeldmateriaal van uw kind op websites en sociale media wordt
verwijderd zodra uw kind de school heeft verlaten.

Toestemmingsverklaring beeldmateriaal
Ondergetekenden, ouders/verzorgers van
Naam kind: ______________________________
verklaren dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) van hun kind door basisschool Kameleon gebruikt mag
worden:
Beeldmateriaal mag door
basisschool Kameleon
gebruikt worden:

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen:

in de (digitale) nieuwsbrief

Toestemming?
Ja

Nee

Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en
ontwikkelingen op en om school.





op het besloten deel van
de website, communicatie
middels ParnasSys en/of
ouderportaal van de school

Informeren van ouders en leerlingen over de
onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, excursies,
schoolfeesten, etc.





in de schoolgids,
schoolkalender en/of
schoolbrochure

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige)
leerlingen over de school en de onderwijsmogelijkheden.
Daarnaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PRdoeleinden van de school.





op sociale media
(Facebook, Twitter,
Instagram)

Informatie verspreiden over activiteiten (zoals
schoolreisjes) en ontwikkelingen op school.
Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het
gegeven onderwijs op school.





op de openbare website
van de school

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige)
leerlingen over de school, het gegeven en te volgen
onderwijs en diverse onderwijsactiviteiten zoals
schoolreisjes, schoolfeesten, etc.





voor een promotiefilm

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige)
leerlingen over de school en de onderwijsmogelijkheden.
Daarnaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PRdoeleinden van de school.





Datum: _______________________________

Plaats: ________________________________

Naam ouder/verzorger:

Naam ouder/verzorger:

______________________________________

______________________________________

Handtekening ouder/verzorger:

Handtekening ouder/verzorger:

______________________________________

______________________________________

