
Onderwerp 
Toestemming voor het plaatsen van foto’s en filmbeelden  
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
 
Onze school gebruikt diverse media om u te informeren over de gang van zaken. We maken gebruik 
van de website, Facebook, YouTube en de lokale krant. Regelmatig plaatsen wij foto’s of video’s van 
activiteiten op de website en via sociale media.  
 
Het is van belang dat u zich realiseert dat internet wereldwijd is; het werk, foto’s en filmbeelden van 
uw kinderen kunnen in principe door iedereen bekeken worden.  
 
Wegens de wet op de privacy willen wij zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan.  
 
Wij willen u toestemming vragen voor een aantal zaken:  

1. Het plaatsen van foto’s waarop uw kind staat.  
2. Het plaatsen van filmbeelden van activiteiten waarop uw kind staat. 

 
Wij verzoeken u om de verklaring op de achterzijde in te vullen en in te (laten) leveren bij de 
leerkracht. Indien u niet akkoord gaat, zorgen wij ervoor dat er geen materiaal van uw kind(eren) op 
de diverse media komen te staan.  
 
In geval van gescheiden ouders, waarbij de ouderlijke macht gedeeld wordt, verzoeken wij beide  
ouders ieder een afzonderlijke verklaring in te vullen.  
 
Indien één van de ouders geen toestemming geeft plaatsen wij geen materiaal van uw kind.  
 
U kunt uw verklaring op elk moment wijzigen. Aan het begin van elk schooljaar zal hierover een 
bericht komen in de Nieuwsbrief.  
 
Wim van der Eijk 
  



VERKLARING 

 
De ouder(s)/verzorger(s) van …………………………………………………………………………………………………………… 
geven hieronder wel of geen toestemming voor het plaatsen van  
 
1. foto’s van hun kind 
 

 op de website   ⃝ wel  ⃝ niet 

 op Facebook  ⃝ wel  ⃝ niet 

 op YouTube  ⃝ wel  ⃝ niet 

 in de nieuwsbrief ⃝ wel  ⃝ niet 

 in de krant   ⃝ wel  ⃝ niet 
 
2.  filmbeelden van activiteiten waarop hun kind staat 
 

 op de website   ⃝ wel  ⃝ niet 

 op Facebook  ⃝ wel  ⃝ niet 

 op YouTube  ⃝ wel  ⃝ niet 
 
Dit geldt voor de gehele basisschoolperiode.  
 
Plaats: ……………………………………………………………………..  
 
Datum: ……………………………………………………………………..  
 
Handtekening: ……………………………………………………………. 


