
                             

Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal                            
 
Beste ouders/ verzorgers, 

 

Onze school heeft een website, een Facebookpagina en een nieuwsbrief De Uitkijkpost. 

Op de website vindt u algemene informatie over onze school, berichten over de 

groepen en foto’s van bijzondere activiteiten op school. Op de Facebookpagina worden 

korte berichtjes geplaatst van activiteiten die op school hebben plaatsgevonden, 

vergezeld van enkele foto’s.  

 

In de Wet bescherming persoonsgegevens staat dat zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders geen 

foto’s (herkenbaar) online geplaatst mogen worden. Daarom willen wij uw toestemming vragen voor het 

plaatsen van foto’s van uw kind(eren) op onze website, Facebookpagina en in De Uitkijkpost. 

Let op: foto’s gemaakt door ouders tijdens een schoolactiviteit waar behalve hun eigen kind(eren) ook 

andere kinderen bij op staan mogen niet zonder toestemming van de desbetreffende ouders gepubliceerd 

worden. 

 

Eenmalig, op het inschrijfformulier, hebben ouders al toestemming gegeven voor het verstrekken van 

persoonlijke gegevens aan andere bij de school betrokken instellingen. Jaarlijks gaan wij, aan het begin van 

het schooljaar, om uw toestemming vragen voor het plaatsen van foto's op de website, onze 

Facebookpagina, Klasbord, Streekblad en De Uitkijkpost. 

Mocht u toestemming hebben gegeven, maar u toch bedenken en u vraagt om bepaald beeldmateriaal 

toch te verwijderen, dan geven we daar uiteraard onmiddellijk gevolg aan. Wilt u dit dan kenbaar maken via 

onze schoolmail (directeur.klimtoren@wolderwijs.nl)? 

Volgens art.10 en 12 van de Privacywet heeft u immers recht op toegang, verbetering en 

verzet wanneer het gaat om persoonsgegevens. 

 

 

Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact op. 

 

Vriendelijke groeten, Karin Hartman 

 

 

Naam leerling(en): …..................................................................................................................... 
 

Ouders geven wel of geen toestemming voor:  Wel toestemming  Geen toestemming  

Plaatsen van foto’s van uw kind op Facebook.    

Publiceren van foto’s van uw kind op de website van school    

Plaatsen van foto’s van uw kind in De Uitkijkpost/schoolgids    

Plaatsen van foto’s op Klasbord (beveiligde omgeving)   

Plaatsen van foto’s in het Streekblad van Drogteropslagen 

en/of Linde.  

  

Persberichten    

Groepsfoto (tweejaarlijks gemaakt door schoolfotograaf)   

Foto’s ophangen in school    

Filmmateriaal ten behoeve van promotie van de school 

(herkenbaar in beeld) 

  

Filmmateriaal ten behoeve van promotie van de school 

(onherkenbaar in beeld) 

  

*graag aankruisen wat van toepassing is. 

 

 

 

Handtekening ouder/verzorger 1           Handtekening ouder/verzorger 2 

 

 

 

------------------------------------           ------------------------------------- 

 

mailto:directeur.klimtoren@wolderwijs.nl

