Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal
Naam leerling: ……………………………………………………. Huidige groep: …………
Ondergetekende verklaart dat dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door RKBS De Windwijzer / Brede school De
Poolster gebruikt mogen worden voor de aangekruiste doeleinden. U geeft deze toestemming totdat uw kind
wordt uitgeschreven van de school of als u een nieuw toestemmingsformulier inlevert met uw gewijzigde
toestemming. U kunt dit te allen tijde doen. S.v.p. aankruisen waarvoor u wel toestemming geeft.

Ik geef
toestemming
voor:





Soort beeldmateriaal:

Beeldmateriaal in de
schoolgids,
schoolbrochures,
de nieuwsbrief, op
de website van de school
&
op de sociale-media
accounts van de school.

De foto’s van de
schoolfotograaf.

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen:

 De schoolgids heeft het doel om ouders en geïnteresseerden te
informeren over de wijze waarop de school invulling geeft aan het
onderwijs. Dit betreft zowel inhoudelijke als praktische zaken. Voor
nieuwe ouders en geïnteresseerden gebruikt de school een folder
dat een samenvatting is van de informatie uit de schoolgids. De
schoolgids en de flyers zijn te vinden op het openbare deel van de
website.
 Op de website van de school is alle informatie van de school te
vinden. Daarnaast heeft iedere groep een groepspagina, waarmee
de groepen zich presenteren aan ouders en geïnteresseerden.
Leerlingen worden betrokken bij de berichten op de pagina’s en
krijgen hierbij een aandeel. Daarnaast wordt er van bijzondere
school-activiteiten verslag gedaan met behulp van beeldmateriaal.
 Ouders en belangstellenden worden geïnformeerd over actuele
zaken d.m.v. nieuwsberichten via de FIEP-app of via berichten op
de website van de school. Maandelijks wordt hiervan een
samenvatting gemaild naar personen die zich hebben ingeschreven
voor de nieuwsbrief.
 Ouders en belangstellenden kunnen de sociale media-pagina’s
volgen van de school. Deze zijn openbaar. Door het delen van
informatie en beeldmateriaal geeft de school een indruk over de
werkwijze en activiteiten. Op deze wijze probeert de school ook
nieuwe ouders te interesseren voor De Windwijzer. Deze accounts
worden beheerd door een beperkte groep medewerkers die
zorgvuldig screenen of beeldmateriaal geschikt is voor het gebruik
op sociale media.
 De schoolfotograaf maakt jaarlijks een groepsfoto en individuele
portretfoto’s. De groepsfoto’s worden aan alle kinderen van de klas
aangeboden via de gesloten website van de schoolfotograaf. De
individuele foto’s worden alleen aan de ouders van het kind
aangeboden via de gesloten website van de schoolfotograaf.
 De portretfoto’s worden geplaatst in het digitaal schooldossier.
Deze worden automatisch verwijderd als er een nieuwe portretfoto
wordt toegevoegd of als het kind wordt uitgeschreven.

Datum:

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

Naam ouder/verzorger:

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

Handtekening ouder/verzorger:

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