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Toestemming voor het maken en publiceren van
beeldmateriaal
Beste ouder(s),

De school maakt in de loop van het schooljaar foto’s en video-opnames van leerlingen tijdens
verschillende activiteiten. Spontane, niet-geposeerde foto’s en sfeerbeelden kunnen op elk
moment worden gemaakt.
Voor het maken van gerichte beelden vragen we uw toestemming. Onder gerichte beelden
verstaan wij individueel beeldmateriaal waardoor één of enkele personen tijdens een
groepsactiviteit worden uitgelicht of waarvoor wordt geposeerd, zoals individuele foto’s, groepsen klasfoto’s.
Voor de publicatie van dit beeldmateriaal vragen we een bijkomende toestemming van u. We
maken hierin een onderscheid tussen publicatievormen die minder of meer openbaar zijn. Hoe
meer openbaar, hoe groter de kans dat het beeldmateriaal verder wordt gebruikt door anderen.
De school maakt en publiceert enkel het beeldmateriaal waarvoor u expliciet toestemming hebt
gegeven. U kunt deze toestemming op elk moment opnieuw intrekken. U hebt bovendien altijd
het recht om het beeldmateriaal van uw kind te bekijken en te laten verwijderen. Ook als u
bezwaar maakt tegen spontane foto’s en sfeerbeelden waarop uw kind te zien is, zullen wij deze
verwijderen. Voor al deze zaken mag u ons schrijven of e-mailen.
Gelieve het formulier hieronder in te vullen en terug te bezorgen. De toestemming geldt zolang
uw kind op deze school zit, tenzij u beslist uw toestemming aan te passen.

Met vriendelijke groeten,
Philip Van Maldeghem
Directeur

Gelieve dit invulstrookje in te vullen en een kruisje te plaatsen in de gewenste vakjes
Ondergetekende, .............................................................................................. (naam en
voornaam),
wettelijke vertegenwoordiger van ..................................................................... (naam en
voornaam),
geeft hierbij de toestemming aan de school om vanaf de inschrijving, en zolang mijn kind op
deze school zit,
gericht beeldmateriaal van mijn kind te maken tijdens
de jaarlijkse fotosessie van de schoolfotograaf
de activiteiten binnen de schoolmuren georganiseerd door de school (lessen en alle andere
activiteiten op school)
de buitenschoolse activiteiten georganiseerd door de school (uitstappen, schoolreis,
openluchtklas)
gericht beeldmateriaal van mijn kind te publiceren
in de schoolgebouwen
in de schoolkrant en/of de nieuwsbrief, op papier en digitaal
op onze afgeschermde websites en sociale mediakanalen, zijnde
− het privégedeelte van de website
− de gesloten groepen op Facebook
− ClassDojo
op onze publieke websites en sociale mediakanalen, zijnde
− de publieke schoolwebsite
− de openbare Facebookpagina van de school
− een blog van de leerkracht
voor promotionele doeleinden (krant, schoolfolders, schoolbrochures en schoolbanners)

Datum

Handtekening

