Beste ouders, verzorgers

Toestemmingsformulier publicatie beeldmateriaal
Tijdens school activiteiten kunnen foto’s, film en/of video opname worden gemaakt van uw
kinderen. Door middel van dit formulier kunt u op onderdelen aangeven waar u wel of geen
toestemming voor geeft. Deze toestemming geldt voor de gehele periode dat uw kind op onze school
verblijft, tenzij u uw toestemming (op onderdelen) intrekt.
De toestemming wordt verleend door degenen die wettelijk de ouderlijke macht hebben. Zijn dat
beide ouders dan tekenen beide, ook in het geval dat ouders zijn gescheiden. De toestemming wordt
verleend voor ieder kind afzonderlijk.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en of op onderdelen wijzigen. Het intrekken van de
toestemming doet u voor ieder kind afzonderlijk. Gepubliceerd beeldmateriaal dat dan nog op onze
website, social media of op het leerlingenbord bij de klas aanwezig is, zal worden verwijderd.
Verwijdering van eerder gepubliceerd beeldmateriaal zoals schoolkrant of folders is niet mogelijk.
Het intrekken van de toestemming geschiedt schriftelijk en heeft de handtekening van beide ouders
nodig.
Tijdens schoolreisjes, sportdagen etc. zullen ouders als vrijwillig/begeleider meegaan. Wij zullen deze
vrijwilligers instrueren over het maken en publiceren van beeldmateriaal op de eigen social media en
informeren hen welke kinderen niet mogen worden gefotografeerd of gefilmd. Wij kunnen als school
niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat deze ouders toch beeldmateriaal vervaardigen
waarop uw kind toch herkenbaar aanwezig is.
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TOESTEMMINGSVERKLARING

Ondergetekenden, naam ouder 1 ….............................................................
Ondergetekenden, naam ouder 2 ….............................................................
Ouders van [naam kind] …............................................................................, geeft door ondertekening
van dit formulier toestemming voor het maken en publiceren van beeldmateriaal van uw kind, te
weten:
Aankruisen voor welke onderdelen u toestemming verleent.
O

het maken van de jaarlijkse klassenfoto

O

het maken van foto’s door de schoolfotograaf

O

het maken van foto’s, video/film bij (sport)activiteiten

O

het maken van foto’s, video/film bij het jaarlijkse schoolreisje

O

het maken van foto’s, video/film bij de toneeluitvoeringen, waaronder de afsluitende
uitvoering in groep 8

O

het publiceren van het beeldmateriaal in de schoolkrant

O

het publiceren van het beeldmateriaal op de website van de school

O

het publiceren van het beeldmateriaal op social media

O

het publiceren van beeldmateriaal waarop mijn kind niet herkenbaar in beeld is (bv op de rug
gefilmd of gefotografeerd.

O

overige …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Voor akkoord, d.d. ……………………………

Voor akkoord, d.d. …………………………..

Ouder 1

Ouder 2

Naam en handtekening

Naam en handtekening
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