TOESTEMMING DELEN PERSOONSGEGEVENS
Plaatsnaam, Duiven

Geachte ouders en verzorgers,
De nieuwe AVG-wetgeving verplicht ons om vooraf toestemming te vragen over een aantal zaken met betrekking
tot de persoonsgegevens van uw zoon of dochter.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter.
Wilt u de tweede pagina van deze brief invullen en met uw kind meegeven naar school?
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf
een keuze willen maken.
Foto’s & filmopnames door school:
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig 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. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden.
Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in
video’s) te zien zijn. Wij willen een onderscheid maken tussen groepsfoto’s die gemaakt worden tijdens grote
evenementen zoals vieringen in de hal en buiten en portretfoto’s waarbij uw kind nadrukkelijk deel uit maakt
van de foto. Deze foto’s en/of filmopnames delen wij met derden middels sociale media-accounts van de school,
de website, nieuwsbrief en/of andere publicatiemiddelen.
Het kan voorkomen dat wij in de groep van uw zoon of dochter foto’s en/of filmopnames maken voor onderzoeksdoeleinden. Dit om kritisch te kijken naar ons eigen lesgeven en handelingsadviezen te kunnen ontvangen
van orthopedagogen. Deze opnamen worden altijd vertrouwelijk behandeld en worden nooit gedeeld met derden.
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 foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op,
maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.
Schoolfotograaf:
Elk jaar worden alle leerlingen door de schoolfotograaf gefotografeerd. Een onderdeel is ook een groepsfoto
waar uw zoon of dochter met alle kinderen van zijn/haar klas op staat. Iets om te bewaren! Uiteraard wordt deze
foto aan alle leerlingen uit de betreffende groep verstrekt. Hier hebben wij dan ook vooraf toestemming van u
nodig.
Afscheid groep 8:
Aan het einde van het schooljaar ontvangen de leerlingen van groep 8 een afscheidscadeau. Hoewel dit elk jaar
anders zou kunnen zijn, is de kans groot dat wij hiervoor een groepsfoto gebruiken. Middels deze brief willen wij
op voorhand hiervoor toestemming vragen ook al is het mogelijk dat de betrokken leerkrachten voor een ander
cadeau kunnen kiezen. Ook gebruiken wij vaak foto’s van uw zoon/dochter tijdens de afscheidsviering waarbij
ouders/verzorgers en waar mogelijk andere familieleden bij zijn uitgenodigd.
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Lijsten:
Verschillende werkgroepen binnen de schoolorganisatie maken gebruik van lijsten met persoonsgegevens van
uw zoon en/of dochter. Voorbeeld zijn verschillende werkgroepen van de oudervereniging die lijsten met naam
en pasfoto gebruiken ter ondersteuning van diverse activiteiten. Ook int de penningmeester van de oudervereniging de vrijwillige schoolbijdrage waardoor uw NAW-gegevens bij haar/hem bekend zijn. Het is goed mogelijk
dat deze lijsten tijdens de voorbereiding ook buiten het schoolgebouw gebruikt worden.
Binnen de klassenorganisatie kan het voorkomen dat persoonsgegevens gedeeld worden met derden (nooit
adresgegevens). Denk bijvoorbeeld aan het sturen van een kaartje bij de geboorte van een broertje/zusje.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Bij de leerkracht van uw zoon/dochter
kunt u hiervoor een nieuw toestemmingsformulier vragen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Gerard Smidts
Het Veer

Graag de volgende pagina invullen en inleveren bij de leerkracht van uw kind!
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TOESTEMMING PUBLICATIE FOTO’S EN VIDEO’S

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder, verzorger
van akkoord te zijn met onderstaande zaken:

………………………………………………….……………………………….

uit groep :

☐

Het delen van groepsfoto’s en/of filmpjes via onze openbare kanalen zoals website, nieuwsbrieven en
sociale-media. Op deze foto’s en/of filmpjes ligt de nadruk op grote groepen leerlingen. Denk bijvoorbeeld
aan foto’s van activiteiten zoals Sinterklaas en kerstvieringen.

☐

Het delen van groepsfoto’s en/of filmpjes via het afgesloten platform Social Schools.Op deze foto’s en/of
filmpjes ligt de nadruk op grote groepen leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan foto’s van activiteiten zoals
Sinterklaas en kerstvieringen.

☐

Het delen van Individuele foto’s en/of filmpjes via sociale-media waarbij de nadruk ligt op een klein
groepje kinderen die duidelijk onderdeel uitmaken van de foto.

☐

Het delen van individuele foto’s en/of filmpjes via het afgesloten platform Social Schools waarbij de
nadruk ligt op een klein groepje kinderen die duidelijk onderdeel uitmaken van de foto.

☐

Het maken van foto’s en/of filmopnames maken voor onderzoeksdoeleinden. Deze worden nooit gedeeld met derden.

☐

Het maken van een groepsfoto door de schoolfotograaf die gedeeld wordt met leerlingen uit de betreffende groep.

☐

Het maken en gebruik van een foto’s en/of filmopnames voor het afscheidsmoment van groep 8.

☐

Het delen van persoonsgegevens (naam, pasfoto) met de diverse werkgroepen binnen de schoolorganisatie en werkvormen binnen de of klassenorganisatie. Denk hierbij aan de werkgroep luizencontrole. Deze
gegevens kunnen het schoolgebouw verlaten maar worden alleen voor schooldoeleinden gebruikt en niet
gedeeld met derden.

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft
Datum
Naam ouder, verzorger

Handtekening ouder, verzorger
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