
 
Toestemmingsverklaring privacy  
 
 
Beste ouder/verzorger,   
  

Op ons Kindcentrum laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden 
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, waaronder evenementen, schoolreisjes en lessen. Bij 
bijzondere gelegenheden, zoals de schoolvoetbal, worden deze foto’s ook gebruikt voor een bericht 
in de lokale krant. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Voor het 
maken en publiceren van foto’s en video’s gelden wettelijke bepalingen. Voor het gebruik van foto’s 
en andere persoonsgegevens op internet geldt bovendien de Wet bescherming persoonsgegevens.  
  

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor kinderen 
schade kunnen ondervinden. Kinderen worden niet frontaal van dichtbij afgebeeld en ook worden er 
nooit namen met foto’s of video’s gecombineerd. 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 immers mogelijk dat u 
niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.   
 

Toestemming vragen voor plaatsen van foto’s en video’s  

We vragen u toestemming te geven voor het plaatsen van foto’s en video’s waarop uw kind 
voorkomt. Met de onderstaande antwoordstrook kunt u dit aangeven. Ondanks uw gegeven 
toestemming kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing van specifiek beeldmateriaal. De 
betreffende foto of video zal daarop worden verwijderd.  
 

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. Ons 
kindcentrum heeft daar geen invloed op. Wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn 
bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. Als we foto’s en video’s 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, nemen we contact met u op.  
 
Deze brief geldt voor de hele schoolperiode van uw kind. Wanneer u dit naderhand wil wijzigen, kunt 
u dat schriftelijk aan ons doorgeven. Jaarlijks zullen wij u attent maken op de mogelijkheid om uw 
toestemmingsformulier te wijzigen. 
 
Als u vragen of opmerkingen hebt, horen we dat graag van u.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kindcentrum De Vaart                                                                                                     Z.O.Z. 
  



Toestemmingsformulier gebruik persoonsgegevens  

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van ……………………………..… groep …….. 

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van ………………………..……… groep …….. 

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van ………………………..……… groep …….. 

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van ………………………..……… groep …….. 

 

Beeldmateriaal mag door Kindcentrum De 
Vaart gebruikt worden*  

Beeldmateriaal mag door Kindcentrum De Vaart 
gebruikt worden* voor de volgende doelen 

o Op de openbare website van het 
Kindcentrum  

Informeren van (toekomstige) ouders en 
(toekomstige) leerlingen over het Kindcentrum, het 
gegeven en te volgen onderwijs en diverse 
onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, 
schoolfeesten, etc. 

o In de (digitale) nieuwsbrief Ouders en leerlingen informeren over activiteiten 
en ontwikkelingen op en om school 

o In het digitale ouderportaal Informeren van de ouders over de actuele 
activiteiten in de groep in de vorm van foto’s met 
vaak een korte toelichting. 

o In de (regionale) krant Informeren van (toekomstige) ouders en 
(toekomstige) leerlingen over het Kindcentrum 

o Op social media van het Kindcentrum en 
van Blosse (Facebook en Instagram) 

Informeren van (toekomstige) ouders en 
(toekomstige) leerlingen over het Kindcentrum  

o Voor de schoolfoto  Maken van schoolfoto’s en afhandeling van de 
administratie hiervan  

. 

*aankruisen waarvoor u toestemming geeft en graag doorstrepen waarvoor u geen toestemming geeft. 

Ondertekening ouder/verzorger 1  Ondertekening ouder/verzorger 2 

Naam …………………………………………………………  Naam ………………………………………………………… 

Handtekening 

…………………………………………………………………..  

Handtekening 

………………………………………………………………….. 

Datum 

…………………………………………………………………..  

Datum 

………………………………………………………………….. 

 


