TOESTEMMING VOOR HET MAKEN EN GEBRUIKEN VAN BEELDMATERIAAL
Algemeen beeldmateriaal (=niet gericht)
In de onderwijsinstelling worden foto’s en filmpjes van groepsactiviteiten, al dan niet met ouders, gemaakt. Deze worden
gebruikt om in het algemeen informatie te verstrekken over de activiteiten en de schoolwerking.
Portretten (=gericht beeldmateriaal)
Wij, ouders of wettelijke vertegenwoordiger(-s) van :

…………………………………………………………………. Klas : …………
…………………………………………………………………. Klas : …………
…………………………………………………………………. Klas : …………

verklaren dat de onderwijsinstelling(Gemeentelijke basisschool Ten Bos) beelden die ons kind portretteren:

(schrappen wat niet past)











WEL/
NIET mag ophangen in de klassen, in de inkomsthall, in de wachtruimte van de
kinderopvanglocatie of als geschenk mag meegeven aan de ouders om aan ouders en bezoekers te tonen hoe het
eraan toe gaat in de onderwijsinstelling.
WEL/NIET mag ophangen op de kast, boven de kapstok als herkenningspunt voor kinderen en ouders.
WEL/NIET mag delen met een gesloten facebookgroep waarvan de toegang beperkt is tot ouders en leerkrachten
om hen te informeren over de activiteiten en de werking van de onderwijsinstelling.
WEL/NIET mag plaatsen op een gesloten website waarvan de toegang beperkt is tot ouders en leerkrachten om
hen te informeren over de activiteiten en de werking van de onderwijsinstelling.
WEL/NIET mag plaatsen op de openbare website om de werking van de onderwijsinstelling bekend te maken aan
een ruimer publiek.
WEL/NIET mag plaatsen in gedrukte publicaties zoals een nieuwsbrief of gemeentekrant om de werking van de
onderwijsinstelling bekend te maken aan een ruimer publiek
WEL/NIET mag gebruiken voor interne vorming van zijn medewerkers om de kwaliteit van de werking te
verbeteren
WEL/NIET mag gebruiken in de media, bv. in een krantenartikel of een televisieuitzending om aspecten van de
onderwijsinstelling bekend te maken aan een ruimer publiek
WEL/NIET mogen gebruikt worden door stagelopende leerlingen voor schoolopdrachten

De onderwijsinstelling respecteert de bewaartermijn van het beeldmateriaal.
Wat je vandaag beslist is niet noodzakelijk vaststaand voor heel de schoolperiode. Je kan op elk moment je beslissing
herzien. Als ouder/ wettelijke vertegenwoordiger van het kind heb je recht op informatie, toegang, verbetering en verzet
(zie bijlage GDPR).
Elke ouder/ wettelijke vertegenwoordiger van het kind heeft het recht beeldmateriaal van zijn kind te laten verwijderen van
de door de onderwijsinstelling beheerde media, zonder opgave van reden.
Wil je jouw rechten uitoefenen of heb je nog vragen? Contacteer hiervoor de verantwoordelijke.
Naam en handtekening van beide ouders of wettelijke vertegenwoordiger(-s)

……………………………………………….
Datum:

……………………………………………….

