
 

 

Toestemming gebruik beeldmateriaal ouders/verzorgers 
[Plaats], [maand] [jaar] 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Op onze school gebruiken wij beeldmateriaal – foto’s en video’s – waarop leerlingen herkenbaar staan afgebeeld voor 
verschillende doeleinden: 
 

1. Het geven van sfeerimpressies naar ouders/verzorgers en leerlingen 
Op onze school laten wij met beeldmateriaal ouders/verzorgers en leerlingen zien waar we mee bezig zijn. 
Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes 
en lessen. Ook uw kind kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Beeldmateriaal voor dit doel wordt alleen met 
leerlingen en ouders gedeeld in een beveiligde omgeving van [CSG VESTIGING]. Zodra het beeldmateriaal 
offline wordt gehaald, wordt het ook gewist.  
 

2. Promotiedoeleinden 
De CSG gebruikt beeldmateriaal bij de vormgeving van de website, van de schoolgids, van schoolfolders en 
flyers – zowel digitaal als in de vorm drukwerk – en in powerpoint-presentaties voor openbaar gebruik. Hiermee 
hopen we nieuwe leerlingen te werven voor onze school en we gebruiken het materiaal ook bij het informeren 
van de huidige leerlingen, hun ouders/verzorgers of de docenten. Beeldmateriaal voor dit doel is openbaar, 
voor iedereen toegankelijk. Het beeldmateriaal komt in een beeldbank van de school waar ze na drie jaar wordt 
gewist.  
 

3. Klassenfoto 
[CSG VESTIGING] laat door de schoolfotograaf een klassenfoto maken waarop uw kind staat afgebeeld en 
deelt deze als drukwerk met de andere leerlingen van de klas en ouders als herinnering aan de schooltijd.        

 
Wij gaan zorgvuldig om met beeldmateriaal waarop uw kind herkenbaar bent afgebeeld en volgen daarbij de richtlijnen 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij willen u daarom toestemming vragen voor het gebruik 
van beeldmateriaal waarop uw kind staat afgebeeld. Het is goed om het geven van toestemming samen met uw kind te 
bespreken.  
 
Met deze brief vragen we u aan te geven waarvoor [CSG VESTIGING] beeldmateriaal van uw kind mag gebruiken.  
Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt worden.  
 
U mag altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Dit kan door een email naar de administratie van de school te 
sturen. De school zal dan het beeldmateriaal verwijderen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanningen 
zou kosten (zoals bij gepubliceerd drukwerk). Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw kind gebruikt en 
gedeeld worden. 
 
 
Voor meer informatie verwijzen we u naar ons privacyreglement op de website van de CSG. 
 
Wilt u het antwoordformulier door uw kind op school laten inleveren bij de administratie? 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
[naam ondertekenaar] 
 



 

 

Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal ouders/verzorgers 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van ……………………………………..  
groep/klas …….. , geboortedatum ……………………………………………………………… 
 
dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door [CSG VESTIGING] gebruikt mag worden voor*:  
 

De [CSG VESTIGING] mag beeldmateriaal van mijn kind beschermd delen met andere leerlingen en 
ouders van [CSG VESTIGING] voor het geven van sfeerimpressies van onderwijsactiviteiten, zoals 
sportdagen, excursies, schoolfeesten, etc.   

� op een besloten omgeving van [CSG VESTIGING] 

� in de (digitale) nieuwsbrief op een besloten omgeving van [CSG VESTIGING] 

 

De [CSG VESTIGING] mag voor promotiedoeleinden beeldmateriaal van mijn kind: 

� gebruiken bij publicatie in schoolgidsen/folders/flyers/schoolposters, op het openbare deel van de 
website van   [CSG VESTIGING] en in powerpoint-presentaties voor openbaar gebruik door [CSG 
VESTIGING] 

 

De [CSG VESTIGING] mag een klassenfoto maken waarop mijn kind staat afgebeeld en deze foto als 
drukwerk delen met de andere leerlingen van de klas en ouders als herinnering aan de schooltijd.        

� Ja 

 
 
*   aangeven wat van toepassing is 
 
 
 
 
Datum:     .............................................................................. 
 
 
Naam ouder/verzorger:   .............................................................................. 
 
 
Handtekening ouder/verzorger:  .............................................................................. 


