Beste ouders/verzorgers,
Op onze school worden ook foto’s en video’s gemaakt. Opnames worden gemaakt tijdens
verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten in de school, schoolreisjes, excursies
e.d.. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Ons bestuur
(Kindante) publiceert ook soms foto’s van kinderen die op een van de scholen zitten. Daarnaast
hebben we soms te maken met derden (bedrijven, instanties, gemeente, e.d.) die betrokken zijn bij
activiteiten en daarvan beeldmateriaal publiceren.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeld- of geluidsmateriaal
waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. Toch vinden we het belangrijk om uw
toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter.
Met de bijgevoegde toestemmingsverklaring (z.o.z.) vragen we daarom uw toestemming voor het
gebruik van beeld- en/of geluidsmateriaal van uw zoon/dochter. Deze toestemming vragen wij elk
schooljaar opnieuw aan u.
Wilt u, indien dit kan gelet op de leeftijd van uw kind, uw toestemming samen met uw zoon/dochter
bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te
gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en
video’s wel of niet mag.
Wij verzoeken u om de op de achterkant opgenomen toestemmingsverklaring in te vullen en door
uw kind te laten inleveren bij de groepsleerkracht voor vrijdag 7 september a.s.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Bob Meijs
Directeur

Toestemmingsverklaring.

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder /verzorger van ……………………………………………….
uit groep …..…..
dat foto’s en video’s gebruikt mogen worden (per onderdeel aankruisen!):
door BS Sint Martinus:
O in schoolgids, schoolkalender, schoolbrochure
O op onze website
O op ISY (digitale gesloten communicatiesysteem van de school met ouders/verzorgers)
O in onze Nieuwsflits
O voor onderzoeksdoeleinden
O voor portfolio (alleen van toepassing voor groep 1- en groep 2 leerlingen).
Ingaande dit schooljaar starten we met het maken van een portfolio voor elke leerling uit groep 1 en
groep 2. In dit portfolio willen we naast werkjes van uw kind ook foto’s plakken van activiteiten.
Aangezien op deze foto’s meerdere kinderen afgebeeld kunnen staan, vragen we uw toestemming.
Indien u toestemming geeft, vindt u het dus geen probleem dat uw kind mogelijk ook op foto’s staat
in portfolio’s van andere kinderen.
O door ons bestuur Kindante voor communicatiedoeleinden
O door derden die activiteiten voor school organiseren of mogelijk maken en hierover communiceren
(bv. gemeente, bedrijven, instanties).

Datum:

…………………………………………………..

Naam ouder/verzorger:

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

Handtekening ouder/verzorger:

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

