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januari 2019 
 
 
Beste ouder/verzorger,  

In juni 2018 hebben wij u geïnformeerd over de wijze waarop wij als school omgaan met beeldmateriaal 
van onze leerlingen en het delen van gegevens voor een aantal doeleinden. We hebben u toen via een 
drietal bijlagen gevraagd om toestemming te geven voor het gebruik van beeldmateriaal.  
Van u hebben wij daarna nog geen reactie gehad. Hierbij sturen wij u nogmaals de 3 
toestemmingsformulieren opnieuw toe met het vriendelijke verzoek om deze ingevuld en getekend aan 
ons te doen toekomen.  
Notabene: Op de toestemmingsformulieren heeft u nu nadrukkelijk ook de mogelijkheid om aan te kruisen 
dat u geen toestemming geeft. Deze hebben wij toegevoegd op advies van de ‘ functionaris 
gegevensbescherming’ van ons bestuur OPOD. Dit is ook de enige wijziging ten opzichte van de 
formulieren van juni 2018. 

Met vriendelijke groet, 
Paschal Vliegen  

 

Oorspronkelijke brief: 
Door middel van deze brief informeren wij u over hoe wij omgaan met het maken en gebruik van 
beeldmateriaal van onze leerlingen en met het delen van gegevens omtrent o.a. de vrijwillige 
schoolbijdrage. 
 
Door het invullen en ondertekenen van bijgevoegde formulieren kunt u aangeven waarvoor u wel of geen 
toestemming geeft. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u 
op een later moment alsnog toestemming geven.   

Alvast bedankt voor uw medewerking!  

Met vriendelijke groet, 

Paschal Vliegen, 
Directeur 

 

Bijlagen: 3 
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bijlage 1 

Beelden van schoolactiviteiten  

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn.  Dat doen we in de digitale 
nieuwsbrief die alleen onder ouders van onze school wordt verspreid, in de parro-app en in de schoolgids 
en schoolkalender. Wij doen dit niet op het openbare gedeelte van onze website. De opnames worden 
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens schoolactiviteiten, schoolreisjes en 
lessen. 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 achternamen van leerlingen. Toch 
vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw 
zoon/dochter. Daarnaast is het vanuit wetgeving verplicht om uw toestemming te hebben. Het is goed 
mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.  

Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw 
zoon/dochter. Ik verzoek u vriendelijk om deze brief en de bijlagen getekend en, waar van toepassing 
ingevuld, met uw kind mee te geven naar school.  

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. Wij hebben daar vanuit de 
school 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. 

Wilt u 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. 

 

Getekend voor gezien.  

Naam ouder/verzorger 1:______________________  Naam ouder/verzorger 2:__________________  

 

Handtekening: _______________________  Handtekening: _______________________ 

 

Datum:_________________________   Datum:_________________________  
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bijlage 2 

Januari 2019 

 

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van  
 
1. ………………………………………………………………….  groep …….. 

 

2……………………………………………………………………..groep……….. 

 

3…………………………………………………………………….groep ……… 

 

 

dat foto’s en video’s door de Hagenpoort  gebruikt mogen worden*:  

Ja Nee 

   in de schoolgids, schoolkalender en schoolbrochure 

   op het gesloten gedeelte van de website van de school 

   in de digitale nieuwsbrief en bijlage bij de nieuwsbrief (wordt uitsluitend verspreid onder                          

                             ouders/verzorgers)  

   in de parro-app (besloten omgeving)  

* aankruisen waarvoor u wel of geen toestemming geeft 

 

Datum:     .............................................................................. 

 

Naam ouder/verzorger 1:  .............................................................................. 

 

Handtekening ouder/verzorger 1: .............................................................................. 

 

Naam ouder/verzorger 2:  .............................................................................. 

 

Handtekening ouder/verzorger 2: .............................................................................. 
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Bijlage 3 

    Januari 2019 

Beste ouder/verzorger 

De Ouderraad beheert de gelden van de vrijwillige ouderbijdrage en van het jaarlijkse 
schoolreisje/schoolkamp. Daarnaast maakt de Ouderraad gebruik van gegevens van ouders en leerlingen 
voor de ouder-hulplijst en voor de schoolfotograaf.  

Hierbij vraag ik uw toestemming om uitsluitend voor deze doeleinden de volgende gegevens van uw en 
uw kind(eren) met de voorzitter, secretaris en penningmeester van de Ouderraad  te mogen delen:  

 naam, adres en mail(adres) van u als ouders 
 naam en groep van uw kind(eren) 

Met vriendelijke groet, 
Paschal Vliegen, 
directeur 

Januari 2019 

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van  
 
1. ………………………………………………………………….  groep …….. 

 

2……………………………………………………………………..groep……….. 

 

3…………………………………………………………………….groep ……… 
 

dat zij toestemming geven om aan de voorzitter/secretaris/penningmeester van de  
Ouderraad van de Hagenpoort te verstrekken: naam/adres/mailadres van de ouders en de naam/groep 
van hun kind                                                               

Ja Nee 
   ten bate van de jaarlijkse vrijwillige schoolbijdrage, de bijdrage schoolreis/kamp gr 8  
   en de ouderhulplijst  

    ten bate van de schoolfotograaf (uitsluitend naam kind en groep) 
 

Datum:     .............................................................................. 

Naam ouder/verzorger 1:  .............................................................................. 

Handtekening ouder/verzorger 1: .............................................................................. 

Naam ouder/verzorger 2:  .............................................................................. 

Handtekening ouder/verzorger 2: .............................................................................. 


