Toestemming gebruik beeldmateriaal

Beste ouder/verzorger,
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames
worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, zoals activiteiten, schoolreisjes, het kamp en tijdens de
lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Vooral sinds we met Social Schools
werken, maken we nog meer gebruik van het plaatsen van foto’s bij berichtjes die we met de ouders in de
groep delen over wat we zoal doen. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen
beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden en we plaatsen bij foto’s en video’s in principe
geen namen van leerlingen. Alleen bij berichten op Social Schools wordt soms de voornaam van een leerling
gebruikt. Vorig school jaar heeft u aangegeven voor welke communicatiemiddelen u wel of geen toestemming
geeft.
Met deze brief kunt u eventuele wijzigingen doorgeven. U hoeft deze verklaring dus alleen maar in te
vullen als er wijzigingen in uw toestemming zijn.

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger
van ……………………………………..
groep/klas ……..
dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door De Arabesk gebruikt mag worden*:
Beeldmateriaal mag door De
Arabesk gebruikt worden:

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen

 in de schoolgids en/of
schoolbrochure

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen
over de school en de onderwijs mogelijkheden.
Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor pr-doeleinden
van de school.
Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen
over de school, het gegeven en te volgen onderwijs en diverse
onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolfeesten, etc.
Informeren van ouders en leerlingen over de onderwijsactiviteiten
zoals schoolreisjes, excursies, schoolfeesten, etc.
Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en
ontwikkelingen op en om school
Informatie verspreiden over activiteiten (zoals schoolreisjes) en
ontwikkelingen op school.
Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het gegeven
onderwijs op school.

 op de openbare website van
de school
 Social Schools
 in de (digitale) nieuwsbrief
 op sociale-media accounts
van de school (bijvoorbeeld
Instagram, Facebook)

* aankruisen waarvoor u WEL toestemming geeft;
Eventueel handmatig aangebrachte aanvullingen of wijzigingen kunnen wij niet verwerken.
Wij verwerken dat dan in onze administratie alsof u geen toestemming geeft voor dat onderdeel.

Datum:

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

Naam ouder/verzorger:

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

Handtekening ouder/verzorger:

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

