
 

 

 

 

Aan de ouders/verzorgers,  

 

Betreft: Toestemming publicatie beeldmateriaal 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s),  

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van 
kracht is, doen wij een eenmalig verzoek om toestemming voor de publicatie van beeldmateriaal. 
Vervolgens wordt u jaarlijks, aan het begin van het schooljaar via de nieuwsbrief van de school 
geattendeerd op de mogelijkheid uw toestemming te wijzigen. Mocht u dit willen doen, dan kunt 
u hiervoor een formulier bij de directeur aanvragen. 

Toelichting op het formulier 
In het onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale toepassingen. Zowel tijdens de 
lessen als ook in de administratieve organisatie. Dat maakt dat beveiliging van persoonsgegevens 
steeds belangrijker wordt. In Nederland is privacy uitgewerkt in de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens en geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het privacy 
beleid van onze stichting kunt u opvragen bij de directeur van de school.  

Naast de registratie van persoonsgegevens valt hier ook publicatie van beeldmateriaal 
(foto’s/filmpjes) van met name kinderen onder. Deze brief gaat over het gebruik van beeldmateriaal 
van uw kind door school en de bovenschoolse organisatie. Wij vragen uw toestemming voor het 
maken en publiceren van beeldmateriaal dat (mogelijk) gemaakt zal worden tijdens lessen of 
activiteiten die in het schooljaar gaan plaatsvinden.  

Op het bijgevoegde formulier kunt u aangeven of u toestemming verleent of niet.  
Uw kind kan het formulier vervolgens inleveren bij zijn of haar leerkracht. NB: Het 
toestemmingsformulier moet in beide gevallen ingevuld worden; als u wel of geen toestemming 
geeft, hebben wij daarvan een schriftelijke bevestiging nodig.  

Uiteraard is het mogelijk om ons te verzoeken om een specifieke gebruikte foto of video van uw kind 
niet meer te gebruiken in communicatiemiddelen, dan wel om het beeldmateriaal te verwijderen van 
onze website of sociale media.  

In deze brief wijzen wij u ook op de regelgeving met betrekking tot publicatie van beeldmateriaal 
door derden. Als ouders foto’s maken van leerlingen tijdens een evenement op school of tijdens 
schooltijd mogen deze foto’s niet gepubliceerd worden, (bijvoorbeeld op een facebookpagina) 
zonder dat de ouders van de leerlingen die op de foto staan hiervoor hun toestemming hebben 
gegeven.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven.  

Met vriendelijke groet, 
Gosse Bies, directeur van ‘de Twirre.’ 

 

 



 

Toestemming publicatie beeldmateriaal 

 

PCBO Tytsjerksteradiel en Basisskoalle ‘de Twirre’, vragen uw toestemming/geen 
toestemming voor het maken van en publicatie van beeldmateriaal dat gemaakt wordt in het nieuwe 
schooljaar. 

Het betreft beeldmateriaal van alle soorten activiteiten die op school plaats kunnen vinden. Ook 
tijdens de dagelijkse lessen kan er beeldmateriaal gemaakt worden in de klas, op de gang en op het 
schoolplein. 

Doelen 
Met het beeldmateriaal willen wij verslag doen van bovengenoemde activiteiten, inzicht geven in de 
onderwijsmethoden. Daarnaast gebruiken beeldmateriaal in het kader van Public Relations.  

De communicatiemiddelen waar dit beeldmateriaal op/in gebruikt kan worden zijn: schoolgids, 
schoolkalender, schoolkrant, folders, nieuwsbrief school en nieuwsbrief personeel PCBO 
Tytsjerksteradiel, nieuwsbrief ouders PCBO Tytsjerksteradiel, website school en website stichting 
PCBO Tytsjerksteradiel/vereniging Tytsjerksteradiel, Social Media school/PCBO Tytsjerksteradiel. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er op uw school foto’s worden gemaakt die gebruikt worden 
voor het jaarverslag, de stichtings- en verenigingswebsite en die meegestuurd worden met een 
persbericht.  

Voor het maken van de klassenfoto vragen wij in onderstaand formulier apart uw toestemming.  

 

Formulier toestemming beeldmateriaal 

Hierbij verklaart: 
ouder/verzorger van: ……………………………………………………………………………….. Groep/klas: ………….. 
 

1. dat PCBO Tytsjerksteradiel en basisskoalle ‘de Twirre’. 
 
          WEL                 GEEN 
 
beeldmateriaal mag maken en publiceren van de voornoemde leerling.  
 

2. dat mijn kind  
 

          WEL                 niet 
 
gefotografeerd mag worden voor de klassenfoto. Hierbij hoort tevens verspreiding van de foto in de 
groep en gebruik voor andere doeleinden (bijvoorbeeld ophangen in de school). 
 
Naam:   ……………………………………………….…….…………… 
 
Plaats:   ………………………………………………….…….…………  
 
Datum:  …………………………………………………………..……… 
 
Handtekening:  ……………………………………………………………..…… 


