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Toelichting in het kader van privacywetgeving 
 
De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in de 
leerlingadministratie van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op 
onze administratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent onder 
andere dot de gegevens door ons worden beveiligd, en dot de toegang tot de administratie is 
beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft.  
U heeft ols ouder het recht om de door ons geregistreerde gegevens ín te zien (voor zover die 
informatie betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens niet kloppen, don mag u van ons 
verwachten dot wij- op uw verzoek – de informatie verbeteren of aanvullen. 
 
Foto- en videomateriaal 
Op onze school willen we graag de mogelijkheid hebben u met foto’s en/of video’s te laten zien waar 
we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Ook uw 
zoon/dochter kan op deze foto's (en soms in video's) te zien zijn. Graag willen we daarom uw 
toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Uw toestemming geldt 
alleen voor foto's en video's die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.  
 
Het maken van foto’s en/of video’s door ouders is binnen de school niet toegestaan.  
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten die buiten de school 
plaatsvinden. De school heeft daar geen invloed op. Wij vragen wel aan ouders om terughoudend te 
zijn met het maken van foto's en video's en deze niet te delen via sociale media. 
 
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later 
moment alsnog toestemming geven. 
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Hierbij geeft ondergetekende, ouders/verzorger van: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Geboortedatum ……………………………………………………………….. 
 
 
Groep   ………………… 
 
 
aan hoe foto's en video’s waar de leerling op voorkomt gebruikt mogen worden: 
 

De (digitale) Nieuwsbrief    wel toestemming   geen toestemming 

Parro       wel toestemming   geen toestemming 

Schoolgids (digitaal en gedrukt)    wel toestemming   geen toestemming 

Op social media accounts van de school  wel toestemming   geen toestemming 

De website van de school    wel toestemming   geen toestemming 

In folders, flyers, schoolkalender    wel toestemming   geen toestemming 
(ter promotie van de school)  

(kruis aan wat van toepassing is) 

 
 
 

Ouder/Verzorger 1     Ouder/Verzorger 2 
 
 

Naam:  ………………………………………………………  ………………………………………………………
   
 
Datum:  ………………………………………………………  ……………………………………………………… 
 
 
Plaats:  ………………………………………………………  ……………………………………………………… 
 
 
 
Handtekening ………………………………………………………  ……………………………………………………… 
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