
   
 

*per kind ontvangt u 1 formulier 

 

 

Toestemming gebruik persoonsgegevens 
 
 

Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. De 

opnames worden gemaakt tijdens verschillende activiteiten. Ook uw zoon/dochter kan op dit 
beeldmateriaal te zien zijn.  

 
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij zijn vanuit de wetgeving verplicht om uw 

toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is 
dan 16 jaar.  

Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw 

keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. 
 

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. 
 

Met deze brief vragen we u aan te geven waarvoor we beeldmateriaal van uw zoon/dochter mogen 
gebruiken. Dit geldt ook voor het gebruik van de NAW gegevens.   

Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel wij de persoonsgegevens gebruiken.  

 
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment 

uw besluit wijzigen. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en 
gedeeld worden. 

 

Wilt uw het antwoordformulier met uw kind meegeven naar school?  

Naam van de directeur 

Directeur naam school 

  



   
 

*per kind ontvangt u 1 formulier 

 

 

Toestemming voor gebruik persoonsgegevens van uw kind 

schooljaar 2019-2020 

 

Ondergetekende, ouders/verzorgers van*:_________________________________________ 

klas:_______________________________________________________________________ 

geven toestemming voor het verstrekken van leerlinggegevens in het kader van: 

- Het maken van foto’s door de schoolfotograaf     nee    /    ja * 

- Publicatie van beeldmateriaal op de website:     nee    /    ja * 

- Publicatie van beeldmateriaal op social media van de school:   nee    /    ja * 

- Publicatie van beeldmateriaal op app en communicatieportaal e.d.:  nee    /    ja * 

- Publicatie van beeldmateriaal in de schoolgids en/of schoolkalender:  nee    /    ja * 

- Publicatie van beeldmateriaal in de (digitale) nieuwsbrief:   nee    /    ja * 

- Publicatie van beeldmateriaal door leerkrachten en/of stagiair(e)s tijdens  

  hun studie of (vervolg)opleiding:      nee    /    ja * 

- Publicatie van beeldmateriaal door leerkrachten tijdens presentaties voor 

  externe contacten:        nee    /    ja *  

- Publicatie van beeldmateriaal in de school:     nee    /    ja * 

- Publicatie van de klassenfoto in de school:     nee    /    ja * 

- Delen adresgegevens aan ouders/verzorgers/klasgenoten zoals deze zijn 

  opgenomen in het schooladministratiesysteem:    nee    /    ja * 

- Bewaren NAW gegevens na vertrek van school:     nee    /    ja * 

 

 Aanvullende opmerkingen: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum: _____-______-20_____   Datum: _____-______-20_____ 

 

Naam ouder/verzorger:     Naam ouder/verzorger: 

___________________________   ___________________________ 

Handtekening:      Handtekening: 

 

___________________________   ___________________________ 

 


