
 

Houthalen, 4 september 2018 
 

Betreft: Toestemming voor het nemen en publiceren van beeldmateriaal 
 

Beste ouder(s),  
 

Tijdens activiteiten (schoolreisjes, uitstappen, lesmomenten, enz…) op school worden regelmatig 

foto’s of korte filmopnames gemaakt. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien 

zijn. Een aantal van deze foto’s worden gebruikt voor de schoolwebsite of gebruiken we soms om 

publicaties en folders te illustreren. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij 

publiceren geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij 

foto’s en video’s ook geen namen van leerlingen.   
 

Voor publicatie van gerichte foto’s van kinderen hebben we volgens de 

privacywetgeving de toestemming van ouders nodig. Het gaat hier over 

geposeerde individuele foto’s en geposeerde groeps- en klasfoto’s. We 

vragen u daarom om onderstaand strookje in te vullen en mee te geven 

naar school. 
 

Uw 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 op internet. 
 

Indien u in de loop van het schooljaar op uw beslissing wil terugkomen en 

vraagt om bepaalde foto’s te verwijderen, kan u dit altijd melden. Hier 

wordt steeds gevolg aan gegeven. Hiervoor kan u ons best mailen of 

schrijven. Volgens art. 10 en 12 van de privacywetgeving hebt u immers 

steeds recht op toegang, verbetering of verzet wanneer het gaat om uw 

persoonsgegevens of de gegevens van uw kinderen. Dit geldt overigens ook 

voor niet gerichte beelden . 
 

Gelieve onderstaand strookje in te vullen en terug mee te geven met uw kind.  
 

Met vriendelijke groeten, 

William Theys 

wnd. directeur 
 

 

De ouder(s) van ___________________uit klas ______ geven hierbij  

O toestemming 

O geen toestemming  

aan GLS „De Griffel“ om gerichte beelden te maken en te publiceren op de schoolwebsite of in 

folders. 

Datum: 

__/__/___ 

Naam ouder(s) 

_____________________       

Handtekening 

_____________________    

                                                                                                                

     

   

                                                                  

                                                                                                               

 

http://www.degriffel-hh.be/

