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Fototoestemming:

Hierbij geeft de ouder / verzorger van:…………………………………………………………………..*

klas:………………..

de school toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) van de leerling*:

Publicatie

Doel

Toestemming

In de schoolgids, schoolkalender
en/of schoolbrochure

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school
en het onderwijs en om een indruk te delen over het onderwijs op school.
Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden van de school.

O wel

O niet

O wel

O niet

Op de openbare website van de
school

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school
en het onderwijs en om een indruk te delen over het onderwijs op school.
Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden van de school.

In de (digitale) nieuwsbrief

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

O wel

O niet

 via de (besloten) school-app
 via het ouderportaal van de
school
 op het besloten deel van de
website van de school

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

O wel

O niet

Op folders, flyers of posters

Voor de werving/ bekendmaken van open dag, jaarmarkt en andere activiteiten
waarin de school zich kan profileren

O wel

O niet

op sociale-media accounts van de
school (Twitter, Facebook,
YouTube, Instagram)

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

O wel

O niet

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.
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