
 
 
 
 
 

LINGELAAR - ééntje met pit! 

 

Beste ouder/verzorger, 

 

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar wij mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. 

Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze beelden te zien zijn. 

 

Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met beeldmateriaal. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. Wij plaatsen bij 

foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden wij het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s 

van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen. 

 

Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. 

Wilt u deze brief of antwoordstrook met uw kind meegeven naar school? 

 

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 geeft ouders alleen toestemming om foto’s en video’s te maken als zij foto’s en video’s waarop kinderen 

herkenbaar zijn niet plaatsen op internet en social media. 

 

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. 

 

Soms maken wij foto’s en video’s om meer zicht te krijgen op onderwijssituaties of om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Het kan dus zijn 

dat in de groep van uw kind gefilmd wordt. 

Heeft u bezwaar tegen het feit dat uw kind op een opname voor kan komen, geef dit alstublieft door aan de leerkracht, dan kan hier rekening mee 

gehouden worden. Deze opnamen zijn altijd alleen bestemd voor intern gebruik. 

 

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jeroen Veldhuijzen  

 

________________________________________________________________________________________   
 

Hierbij geeft ondergetekende, ouders/verzorger van …………………………………….. groep …….. 

 

toestemming waarvoor foto’s en video’s van mijn kind door C.B.S. ‘Lingelaar’ gebruikt mogen worden: 

 

In de (Dorps)krant  toestemming  geen toestemming 

In de nieuwsbrief  toestemming  geen toestemming 

Via berichten in de beveiligde basisschoolapp waar alleen ouders van 

betreffende groep inzage in hebben 
 toestemming  geen toestemming 

In de schoolgids, schoolkalender en schoolbrochure.  toestemming  geen toestemming 

Op social media zoals facebook en twitter.  toestemming  geen toestemming 

Op de website van de school. 

(In het digitale fotoalbum, afgeschermd met wachtwoord). 
 toestemming  geen toestemming 

 

Verklaring school 

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Elke ouder 

heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve gegevens van het kind. 

 

Ondertekening verzorger 1  Ondertekening verzorger 2 

Naam  Naam 

Handtekening  Handtekening 

Datum  Datum 



 

LINGELAAR - ééntje met pit! 
 

 


