Beste ouders en verzorgers,
Via het toestemmingsformulier op de achterzijde willen wij u vragen of onze leerkrachten
beeldmateriaal van uw kind mogen gebruiken voor de hieronder omschreven doeleinden.
Beeldmateriaal
Op onze school laten wij u regelmatig beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien van schoolactiviteiten.
Dit beeldmateriaal wordt gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens
klassenactiviteiten, schoolreisjes en jaarfeesten.
Dit beeldmateriaal wordt gebruikt in de klassenapp om u een impressie te geven wat er gebeurt in de
klas. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.
Ook kan het zijn dat dit beeldmateriaal gedeeld wordt met collega’s om vragen en ervaringen uit te
wisselen.

Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Voor het gebruik van beeldmateriaal op de website
of in speciale publicaties (zoals de schoolgids) zullen wij gericht vooraf toestemming vragen.
Toestemming
Via bijgevoegd toestemmingsformulier vragen wij uw toestemming voor het delen van beeldmateriaal
met andere ouders in de klassenapp en voor het delen van beeldmateriaal met collega’s van de
Zeister Vrije School.
Als ouder moet u toestemming geven bij kinderen onder de 16 jaar, maar het is goed om het geven
van toestemming wel samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan
weten kinderen zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt.
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar
geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het delen en
plaatsen van beeldmateriaal.
Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment
alsnog toestemming geven. Dit kan via de leerkracht van uw kind of via privacy@zeistervrijeschool.nl.
Via dit emailadres kunt u ook contact met ons opnemen indien er nog vragen zijn.
Op bijgevoegd formulier kunt u invullen of u wel/geen toestemming verleent voor het gebruik van
beeldmateriaal in de klassenapp en met collega’s. Wilt u het ingevulde formulier z.s.m. afgeven bij de
leerkracht?

Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Marin van Wijnen
Directie Zeister Vrije School

Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van …………………………………….. (naam kind)
klas ……..
dat ik, wel / geen* bezwaar heb tegen het delen van beeldmateriaal in de klassenapp
dat ik, wel / geen* bezwaar heb tegen het delen van beeldmateriaal met medewerkers van de Zeister
Vrije School.
In de begeleidende brief kunt u lezen waarvoor het beeldmateriaal gebruikt wordt.
Indien wij beeldmateriaal voor andere media gebruiken zullen wij vooraf gericht toestemming aan u
vragen.

Datum:

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

Naam ouder/verzorger:

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

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

*

Omcirkelen wat van toepassing is

