Betreft: Toestemming gebruik beeldmateriaal/namen

Den Burg, 6 september 2018

Beste ouder(s)/verzorger(s) of leerling,

Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (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 dit beeldmateriaal te zien zijn.
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor
leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.
Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van
beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar.
Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven.
Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze
thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. Het is
goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.
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 plaatsen
en delen van beeldmateriaal op internet.

Met deze brief vragen we u aan te geven waarvoor OSG De Hogeberg beeldmateriaal van uw
zoon/dochter mag gebruiken.
Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt worden.
Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van
de stagiair op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen.
Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dan op het antwoordformulier
vermeld staat, nemen we contact met u op.
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U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment
alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter
gebruikt en gedeeld worden.

Wilt u/wil jij het ingevulde antwoordformulier meenemen naar het startgesprek?

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Marcella Engbrenghof
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Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal en namen
Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van ……………………………………..
Klas ………., of
Hierbij verklaart ondergetekende leerling ……………………………………..
Klas ……………,
dat foto’s, video’s en namen door OSG De Hogeberg gebruikt mogen worden*:
Beeldmateriaal mag door OSG De
Hogeberg gebruikt worden:

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen

 In de schoolgids en/of

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over
de school en de onderwijs mogelijkheden.

schoolbrochure

 In het afscheidsboek

Weergeven van bijzondere momenten uit de schoolloopbaan

examenleerlingen

 Fotomateriaal bijvoorbeeld
 groepsfoto’s(schoolfotograaf)
 afscheidsboek
 posters in de school
 Op de website van de
school

 Op de beeldschermen in de
school

 In de (digitale) nieuwsbrief
 Op sociale-media accounts van
de school (Twitter, Facebook)

Weergeven van bijzondere momenten in de school

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over
de school, het gegeven en te volgen onderwijs en diverse
onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolfeesten,
introductiedagen brugklas etc.
Informeren van ouders en leerlingen over onderwijsactiviteiten, zoals
lessituaties, intro-dagen
Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en ontwikkelingen op
en om school
Informatie verspreiden over activiteiten (zoals schoolreisjes) en
ontwikkelingen op school.
Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het gegeven
onderwijs op school.

Namen van leerlingen mogen
door OSG De Hogeberg gebruikt
worden:

Namen van leerlingen worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 In het afscheidsboek

Als herinnering voor later

examenleerlingen

 In de krant van de geslaagde
leerlingen

Informeren van de bewoners van Texel wie zijn/haar diploma heeft
gehaald

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft

Datum:

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

Naam ouder(s)/verzorger(s) of leerling:

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

Handtekening ouder(s)/verzorger(s) of leerling: ...............................................................................
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Toelichting gebruik formulier toestemming
Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor
onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een
schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik van dat
beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend omgaan met beeldmateriaal
van leerlingen).
In het toestemmingsformulier is aparte toestemming opgenomen voor verschillende categorieën. De wetgever
eist dat een ouder een goed geïnformeerde beslissing kan nemen, die ook specifiek is. Het vragen van
toestemming ‘voor gebruik van foto’s door de school’ is dat zeker niet. Als school mag je het dus niet zo
formuleren: ‘als u niet wilt dat we foto’s van uw kind gebruiken, moet u dat maar zeggen’. Dit is een ‘opt-out’,
en dit is in strijd met de wet.
Foto’s maken door ouders en/of leerlingen op school
Het kan voorkomen dat ouders of leerlingen het vervelend vinden dat anderen dan de school foto’s maken van
hun kinderen of van zichzelf.
De school wil voor álle kinderen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar kinderen (en hun ouders) bang
hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd. Het maken van foto’s en video’s op school kan moeilijk worden
verboden, maar kan wel aan banden worden gelegd. Door bijvoorbeeld verwachtingen uit te spreken naar ouders
en leerlingen over fotograferen tijdens een schoolactiviteit. Mocht dat niet het gewenste effect hebben, dan kan
de school regels voor het maken van foto’s op school vastleggen in het privacyreglement of in een aparte
gedragscode of een protocol. Een schoolgebouw is niet zomaar een openbare plaats waar iedereen toegang toe
heeft. De school kan aan het verlenen van toegang dus voorwaarden stellen zoals de (extreme) regel dat
fotograferen van leerlingen tijdens de les of in klas alleen is toegestaan door docenten.

Toestemming geven door één of twee ouders
Het is wenselijk dat de toestemmingsverklaring, voor leerlingen jonger dan 16 jaar, in ieder geval door één van
de ouders ondertekend wordt.
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