Toestemming publicatie foto’s en video’s leerlingen
Barendrecht/Ridderkerk, augustus 2018
Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
Op onze school vertellen we graag waar we mee bezig zijn en laten we dit onder andere met foto’s en
video’s zien. Zo worden er wel eens opnames gemaakt tijdens activiteiten en lessen.
Door middel van dit formulier vragen wij uw toestemming voor het gebruik van eventuele foto’s en/of
video’s waarop uw kind te zien is. Indien u toestemming geeft voor het gebruik van foto’s en video’s,
dan geldt dit alleen voor het beeldmateriaal dat door of in opdracht van CBS De Fontein wordt
gemaakt.
De foto’s en/of video’s kunnen te zien zijn op de website, in de nieuwsbrief en op sociale media van
onze school. Het is ook mogelijk dat we tijdens buitenschoolse activiteiten (bijvoorbeeld schoolreis)
foto’s en/of video’s maken.
Vanzelfsprekend gaan wij zo zorgvuldig mogelijk om met beeldmateriaal en worden geen foto’s of
video’s gebruikt waarvan wij redelijkerwijs kunnen begrijpen dat u of uw kind publicatie daarvan niet
op prijs zou stellen. Wanneer wij beeldmateriaal van uw zoon of dochter voor een ander doel willen
gebruiken, dan zullen wij u daarover apart informeren en zo nodig om toestemming vragen.
Het kan voorkomen dat ouders of leerlingen zelf foto’s maken op school of tijdens schoolactiviteiten.
CBS De Fontein heeft geen directe invloed op de manier waarop dergelijk beeldmateriaal wordt
gebruikt. Wij verzoeken u dringend om hier zeer terughoudend in te zijn en dit beeldmateriaal slechts
te gebruiken wanneer u hiervoor toestemming heeft gekregen van de leerlingen en ouders die in het
betreffende beeldmateriaal te zien zijn.
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? Als u uw keuze thuis bespreekt, dan
weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.
Indien u toestemming geeft voor het gebruik van foto’s en video’s, dan kunt u deze toestemming altijd
zonder opgave van redenen intrekken. U kunt dan een mail sturen aan info_fontein@pcpobr.nl
Uw wijziging wordt dan verwerkt in onze administratie.
Alle foto’s en video’s die gebruikt worden door onze school vallen onder het privacybeleid van PCPO
Barendrecht en Ridderkerk dat u kunt vinden op de website www.pcpobr.nl/ouders/privacy.nl
In het privacybeleid wordt uitgelegd op welke wijze wij met de privacy en persoonsgegevens binnen
onze organisatie omgaan.
Op het bijgevoegde formulier kunt u aangeven of u toestemming verleent. Uw kind kan het formulier
vervolgens inleveren bij zijn of haar leerkracht.
Ik vertrouw erop u met deze informatie van dienst te zijn en zie uw ingevuld toestemmingsformulier
met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Caroline Nieuwstraten

Verklaring ouders/begeleiders/kinderen
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van
Naam leerling:

……………………………………..

Leerling in groep

……..

dat foto’s en video’s waarop mijn kind te zien is door CBS De Fontein gebruikt mogen worden:

Omschrijving

Toestemming (Ja /

Nee)*
In schoolgids, schoolbrochure, schoolkrant en schoolkalender



◻ Ja

◻ Nee

Op de website van de school



◻ Ja

◻ Nee

In de (digitale) nieuwsbrief



◻ Ja

◻ Nee

Op social media account(s) van de school



◻ Ja

◻ Nee

◻ Ja

◻ Nee

(Facebook, Twitter, Instagram, Youtube)
Alleen voor ouders op afgeschermd deel van de website
(inloggen vereist) en de ouderapp (Parro, SocialSchools)



* aankruisen waarvoor u toestemming geeft
Datum:

..............................................................................

Naam ouder/verzorger:

..............................................................................

Handtekening ouder/verzorger: ..............................................................................

Toelichting gebruik formulier toestemming algemeen
Een foto waarop een leerling te zien is, kan iets zeggen over bijvoorbeeld de afkomst van die leerling.
Deze informatie is bijzonder gevoelig. Daarom is het vanuit het oogpunt van privacy belangrijk dat de
afgebeelde leerling (of zijn/haar ouders/verzorgers) toestemming geeft voor het publiceren van die
foto.
Voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het
administratiesysteem is geen toestemming nodig. Ook voor het gebruiken van beeldmateriaal in de
klas en onderwijskundige doeleinden niet. Wel gelden voor het gebruik van dat beeldmateriaal de
gewone privacyregels.
In het toestemmingsformulier is aparte toestemming opgenomen voor verschillende categorieën. De
wetgever eist dat een ouder een goed geïnformeerde en actieve beslissing kan nemen, die ook
specifiek is.
Foto’s maken door ouders/kinderen/verzorgers op school:
Het kan voorkomen dat ouders het vervelend vinden dat anderen foto’s/video’s maken van hun
kinderen. Meestal overleggen deze ouders vooraf samen over het maken en gebruiken van die foto’s.
Soms komen ouders er samen niet uit en dan wordt de school gevraagd om iets te regelen.
Onze school wil alle kinderen een veilige omgeving bieden. Geen plek waar kinderen (en hun ouders)
bang hoeven te zijn om steeds op beeld te worden vastgelegd/gefotografeerd. Het maken van foto’s
en video’s op school kan moeilijk worden verboden, maar kan wel aan banden worden gelegd.
Door bijvoorbeeld verwachtingen uit te spreken naar ouders over fotograferen tijdens een
schoolactiviteit, of door ouders in de nieuwsbrief te vragen terughoudend te zijn met het maken en
publiceren van foto’s. Als dit niet het gewenste effect heeft kan de school regels voor het maken van
foto’s op school vastleggen in het privacyreglement, in een aparte
gedragscode/ protocol. Een school is niet zomaar een openbare plaats waar iedereen toegang toe
heeft. De school kan aan het verlenen van toegang voorwaarden verlenen zoals de (extreme) regel
dat fotograferen van leerlingen tijdens de les of in klas alleen is toegestaan door docenten.
Toestemming geven door één of twee ouders
Als leerlingen jonger zijn dan 16, beslissen de wettelijk vertegenwoordigers (de ouders) over de
privacy. De wet gaat ervan uit dat je als school mag vertrouwen op de mededelingen van één ouder.
Als dat vertrouwen terecht is, dan is de andere ouder ook gebonden aan die mededeling. Bij het
ondertekenen van de toestemmingsverklaring, mag de school dus vertrouwen op de toestemming als
één ouder die geeft.
Alleen als de school weet dat de andere ouder (die niet getekend heeft) tegen de toestemming is,
mag de school niet uitgaan van die ene ondertekening. Dan moet de school van beide ouders
toestemming hebben. Bij gescheiden ouders vragen wij aan beide ouders toestemming. Voor het
intrekken van toestemming is de mededeling van één ouder ook voldoende.
Bij twijfel zullen we de foto en/of video niet gebruiken.

Aandachtspunten:
Foto- en filmmateriaal
Een foto of filmmateriaal van een persoon.
Toestemming
Als je kiest voor toestemming dan is het goed om je te realiseren dat dit ook weer ingetrokken kan
worden.
Geen toestemming
Geen toestemming, dan wordt er ook niets gepubliceerd.
Kom elk jaar terug op de afspraak
Vraag aan het begin van een schooljaar (opnieuw) om toestemming.
Informatie:
Geef daarnaast aan op welke wijze men eenvoudig aanvullende informatie kan krijgen en hoe men in
eventueel zijn/haar toestemming in kan trekken.

