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Toestemming gebruik beeldmateriaal 
 
Amstenrade, augustus 2019 
 
Beste ouder/verzorger,  
 
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien, waarmee wij bezig zijn. 
Opnames worden gemaakt bij verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens lessen, activiteiten en 
schoolreisjes. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. 
 
Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal op een 
manier waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. Wij plaatsen geen namen van leerlingen bij 
foto’s en video’s. Op grond van wetgeving zijn wij 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 deze toestemming samen met uw zoon/dochter thuis te bespreken. Als u 
uw keuze thuis bespreekt, dan weten zij zelf ook waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet 
mag.Uw toestemming geldt alleen voor het beeldmateriaal, dat door ons zelf of dat in onze opdracht 
wordt gemaakt. 
 
Het kan voorkomen, dat andere ouders foto’s maken van uw kinderen tijdens schoolactiviteiten. De 
school heeft daar niet direct invloed op. Wij gaan er wel vanuit, dat deze ouders terughoudend zullen 
zijn met het plaatsen en delen van dit beeldmateriaal op internet. 
 
Met deze brief vragen we u aan te geven waarvoor basisschool “De Verrekijker” beeldmateriaal van uw 
zoon/dochter mag gebruiken. Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de 
verschillende opties worden gebruikt. 
 
Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van een 
leerkracht of een stagiair op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om 
toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dan op het 
antwoordformulier staat vermeld, nemen we contact met u op.  
 
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming weer intrekken. Ook mag u op een later 
moment alsnog toestemming geven. Zonder voorafgaande toestemming zal geen beeldmateriaal van 
uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden. 
 
Wilt u het antwoordformulier met uw kind meegeven naar school? 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 
Met vriendelijke groeten 
 
Anita Heiligers  
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Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal 
 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger  
 
 
van ……………………………………..…………………; groep  …….. 
 
 
dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door basisschool “De Verrekijker” gebruikt mag worden zoals 
beschreven in de begeleidende brief bij dit formulier. 
 
(s.v.p. aankruisen waarvoor u toestemming geeft) 
 

 
Beeldmateriaal mag door bs 
“De Verrekijker” gebruikt 
worden: 
 

 
Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen: 

 

 op het besloten 
oudercommunicatiekanaal Isy 

 
 Ouders en leerlingen informeren over onderwijsactiviteiten en 

ontwikkelingen op en rond school. 
 Ouders en leerlingen informeren over bijzondere activiteiten 

zoals schoolreisjes, excursies en schoolfeesten. 
 

 voor gebruik van de 
nieuwsbrief 

 De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 20 x per schooljaar en 
wordt op Isy (besloten kanaal) geplaatst. Foto’s worden ter 
illustratie van activiteiten gebruikt. 

 

 toestemming voor het 
maken van groepsfoto door de 
ouderraad 

 De ouderraad maakt in de eerste/ tweede week van het 
schooljaar groepsfoto’s die gebruikt worden om op te hangen 
in school bij de groepslokalen. Er worden geen namen bij 
vermeld. De groepsfoto’s worden aan de ouders te koop 
aangeboden en kunnen op vrijwillige basis afgenomen worden. 
 

 

 toestemming voor het 
maken van portretfoto en 
groepsfoto door de 
schoolfotograaf 
 

 
Jaarlijks maakt de schoolfotograaf individuele portretfoto’s en een 
groepsfoto. Ouders kunnen de foto van hun kind op vrijwillige basis 
kopen. De foto’s worden met een persoonlijke code aangeboden en 
kunnen online gekocht worden. 
Niet-gekochte foto’s worden vernietigd door de fotograaf. 

 
 
Plaats, datum:     .............................................................................. 
 
 
Naam ouder/verzorger:   .............................................................................. 
 
 
Handtekening ouder/verzorger: .............................................................................. 


