
 

  
 

Toestemming publicatie foto’s en video’s  

 

Bemmel, september 2018 

 

 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),  

Als OBC Bemmel, onderdeel van de scholengroep Over- en Midden-Betuwe, zijn wij STERK in 

onderwijs en wij willen u met foto’s en video’s laten zien waar wij en uw zoon/dochter dagelijks 

mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Ook uw 

zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.  

Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waar 

leerlingen schade van kunnen ondervinden. Vanuit de wetgeving zijn wij verplicht om uw 

toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij (op de 

datum van ondertekening) jonger is dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf 

toestemming geven.  

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. 

Met deze brief vragen wij u aan te geven of en waarvoor wij beeldmateriaal van uw 

zoon/dochter mogen gebruiken. 

Als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken dan op dit invulformulier vermeld 

staat, nemen we contact met u op.  

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 het ingevulde formulier aan uw zoon/dochter meegeven naar school? Dit kan 

ingeleverd worden bij de receptie van de Essenpas of Heister 

Alvast bedankt voor uw medewerking!  

Met vriendelijke groet, 

 

 

Roos Bloemberg 

 

OBC Bemmel 

R.A.R. (Roos) Bloemberg | rector OBC Bemmel 



 

  
 

 

Beeldmateriaal leerlingen OBC Bemmel leerjaar 2018-2019 

Ondergetekende geeft hierbij aan Scholengroep Over- en Midden-Betuwe 

toestemming beeldmateriaal* te gebruiken van leerling:  

Naam:  

Adres:  

Postcode/woonplaats: 

Klas: 

□  op de website van de school  

□  in de nieuwsbrieven van de school (intern en extern)  

□  op de sociale media van de school (Facebook, Twitter, Instagram)  

□  in de plaatselijke en regionale krant  

□  op pr-materiaal van de school (banners aan schoolgebouw,  

       brochures, folders en flyers)  

□ in formele documenten van de school (strategisch beleidsplan,     

       schoolgidsen, jaarverslag)  

□ voor intern schoolgebruik (opleiding, feedback  

       onderwijsmedewerkers, kwaliteitsdoeleinden)  

□ deelname aan fotosessie schoolfotograaf (pasfoto leerlingenpas (identificatie=verplicht),  

  Magister, Aura, traditioneel fotopakket voor ouders/verzorgers, klassenfoto, examenfoto).  

* Aankruisen waarvoor u toestemming geeft.  

De toestemming geldt vanaf de datum van ondertekening tot het einde van het bovengenoemde 

schooljaar. De gegevens uit de bovenstaande tabel worden door de school per rubriek verwerkt op 

‘wel/ geen toestemming’. Handgeschreven op- en aanmerkingen kunnen niet worden verwerkt.  

Getekend te …          op datum … 

Leerling tot 16 jaar        Leerling 16 jaar en ouder 

Naam ouder/verzorger               Naam leerling  

     

Handtekening ouder/verzorger       Handtekening leerling     

        

 

 

……….………………………………………          ……….………………………………………  

     


