Toestemming publicatie foto’s en video’s
Schiedam, 24-09-2018

Beste ouders/verzorgers,
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens activiteiten of in de groep. Ook
uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor
leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van
leerlingen.
Wij maken gebruik van verschillende communicatiemiddelen en maken hierin een onderscheid
voor de middelen die worden gebruikt voor specifiek SCHOOL en Stichting Primo Schiedam (de
organisatie waar wij onderdeel van uitmaken). Wij willen u graag blijven voorzien van actuele foto’s
en daarvoor hebben wij uw toestemming nodig.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van
uw zoon/dochter.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden
gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders/verzorgers foto’s maken tijdens activiteiten. De
school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders/verzorgers ook
terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.
Op onze school hebben wij afgesproken dat ouders/verzorgers geen foto’s en video’s
mogen maken in de school/opvanglocatie en/of op het schoolterrein, dit om de privacy van
eenieder te waarborgen.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later
moment alsnog toestemming geven.
U wordt éénmalig verzocht om dit formulier te ondertekenen, vervolgens ontvangt u jaarlijks aan
het begin van het nieuwe schooljaar een brief en/of mail met een verwijzing naar de mogelijkheid
om uw toestemming in te trekken en/of aan te passen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Feya van Dreumel

TOESTEMMING GEBRUIK FOTO EN BEELD MATERIAAL

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van:
Naam kind: …………………………………………………………………………………………………
Groep: ………………………………………………………………………………………………………

dat foto’s en video’s door openbare basisschool de Peperklip gebruikt mogen worden*.

Ten behoeve van communicatiemiddelen vanuit de Peperklip:
 in de schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender
 op de website van de school/opvanglocatie
 in de (digitale) nieuwsbrief
 op sociale-media accounts van de school/opvanglocatie (zoals: Twitter, Facebook)
 school app Klasbord
 Pr & marketing doeleinde zoals folders, posters en (online) advertenties
 Schoolfotograaf t.b.v. de groepsfoto
 Naschoolse activiteiten
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft

Ten behoeve van communicatiemiddelen vanuit Stichting Primo Schiedam (overkoepelend bestuur
waar de Peperklip onderdeel van uitmaakt.
 op de website van Stichting Primo Schiedam
 in de (digitale) nieuwsbrief van Stichting Primo Schiedam verzonden naar medewerkers en
stakeholders
 op sociale-media accounts van Stichting Primo Schiedam (Twitter, Facebook)
 jaarverslag
 Pr & marketing doeleinde zoals folders, posters en (online) advertenties
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft
 nee, ik geef geen toestemming voor het gebruik van foto en beeld materiaal

Datum:

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

Naam ouder/verzorger:

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

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

