Toestemmingsverklaring beeldmateriaal en media Aloysiusschool
Beste ouder/verzorger,
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens
verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op
deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
We gaan 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 namen 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. Het is mogelijk dat u niet wilt
dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.
Met deze verklaring vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
zoon/dochter. Het is dus belangrijk dat een van de ouders deze verklaring invult. Bent u gescheiden, dan
verwachten we ook dat u samen overleg heeft over wie het invult en wat u invult.
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. De school heeft daar 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.
Regelmatig maken we gebruik van videomateriaal om lessen te filmen. Doel hiervan is dat leerkrachten en stagiaires
achteraf hun handelen kunnen bekijken, alleen of met een coach of mentor. Zo kunnen we ons lesgeven verder
verbeteren.
Dit materiaal mogen we zonder toestemming maken en wordt niet verspreid via mail of bestandsdeling. Het wordt
na de coaching verwijderd. Mocht er materiaal nodig zijn dat we aan groepen buiten de school willen laten zien
(IPABO of andere onderwijsinstelling) dan vragen we u apart om toestemming.
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, John Bruinsma
_______________________________________________________________________________________________
Voor- en achternaam……………………………………………………………………………………………….
Geeft hierbij toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal op de volgende media
(aankruisen wat van toepassing is)

o
o
o
o

website Aloysiusschool
schoolgids Aloysiusschool
sociale media (facebook/youtube op schoolaccount)
geen toestemming voor bovengenoemde media

voor de volgende kinderen
Naam van uw kind

Datum ………………………………………….
Handtekening

…………………………………………………………..

Groep van uw kind

