
 

Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal. 

 

Extra toelichting van deze verklaring is terug te vinden op de nieuwspagina van onze portal. 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij verleent ondergetekende wel/geen toestemming aan  Terra VO Emmen om  [*aanklikken/aankruisen 

wat van toepassing is]: 

wel  geen toestemming 

☐  ☐ De vastgelegde beeltenis van mijn kind op foto en/of film te gebruiken voor openbare publicitaire 

doeleinden zoals nieuwsbrieven, infobrochure, schoolgids, flyers, brochures, website, 

wervingscampagne, voorlichting en presentaties. 

☐ ☐ De vastgelegde beeltenis van mijn kind op foto en/of film te gebruiken voor publicitaire doeleinden 

op sociale media accounts van school (Facebook, Twitter, Linkedin) 

☐ ☐  Het maken van foto’s en/of films van sociale events, zoals gala’s, schoolreisjes, excursies, muziek-, 

dans- of toneeluitvoeringen e.d..  

☐ ☐  Het jaarlijks laten maken van een portret- en groepsfoto door de schoolfotograaf met daarop de 

beeltenis van mijn kind. 

☐ ☐  De vastgelegde beeltenis van mijn kind op foto en/of film te gebruiken voor de interne portal, zoals 

een groepsfoto van de schoolfotograaf en sociale events en festiviteiten. 

 

Intrekken toestemming 
Het is altijd mogelijk om de toestemming voor de afzonderlijke onderdelen in te trekken. Vul dit formulier dan 
opnieuw in en zet het kruisje in het andere vakje voor “geen toestemming”. 
Lever dit nieuw ingevulde formulier in bij de administratie. Of mail een gescande versie naar emmen@voterra.nl. 
Let op: het intrekken van eerder verleende toestemming heeft geen terugwerkende kracht en geldt alleen voor 
toekomstig gebruik van beeldmateriaal! 
Gelieve dit formulier te ondertekenen en retourneren. 
(ook als er geen toestemming wordt verleend, ontvangen wij graag het formulier retour).  
Het staat u volledig vrij om al dan niet toestemming te geven voor de gemelde onderdelen. Het heeft dan ook 
generlei gevolgen voor de beoordeling van het functioneren van uw kind; dit is wettelijk ook niet toegestaan. 
Hetzelfde geldt ook voor intrekken van de eerder verleende toestemming op een of meerdere onderdelen. 

 

Naam leerling  :       

Klas  :       

School en vestigingslocatie : Terra VO Emmen 

Datum ondertekening :       

Handtekening ouder/verzorger  

 
  



 

Toelichting Toestemmingsverklaring Gebruik 
Beeldmateriaal Leerlingen 
 

Bescherming privacy van uw kind 

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze leerlingen zo goed mogelijk wordt beschermd. Wij 

zien dit dan ook als een normaal onderdeel van het zorgen voor een veilige leeromgeving voor uw 

kind bij ons op school. Onderdeel daarvan is dat wij niet zomaar bepaalde persoonsgegevens willen 

en mogen gebruiken van uw kind, waaronder beeldmateriaal, zoals foto’s en (video)filmpjes. Dit was 

al zo onder de oude privacywet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), en dat is niet anders 

onder de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 

mei 2018 geldt.  

Toestemming nodig 

Voor het gebruiken van beeldmateriaal van uw kind is doorgaans de toestemming nodig van u als 

wettelijke vertegenwoordiger van uw kind zolang deze jonger is dan 16 jaar. Die toestemming vragen 

wij van u door middel van een toestemmingsformulier. 

Bespreek het met uw kind  

We willen u vragen om de verzochte toestemming te bespreken met uw kind. Deze is dan op de 

hoogte van de redenen waarom u wel of juist geen toestemming geeft voor het gebruik van zijn of 

haar beeldmateriaal. Geen toestemming betekent namelijk ook, dat uw kind niet deel kan nemen bij 

het maken van (groeps-)foto’s van bijvoorbeeld uitvoeringen van de cultuurklas met, muziekavonden, 

de creatieve werkweek of de diplomering of andere sociale gebeurtenissen, en zich misschien 

daardoor buitengesloten voelt. 

Uw toestemming is nodig voor de onderstaande situaties: 

Doel van het gebruik waar uw toestemming voor nodig is 

Tijdens allerlei activiteiten op school zoals (cultuur)projecten, sporttoernooien, schoolreisjes, 

excursies en open dagen wordt regelmatig beeldmateriaal (foto’s en videofilmpjes) gemaakt. Een deel 

van dit beeldmateriaal kan worden gebruikt voor:  

 Publicitaire doeleinden zoals: infobrochure, schoolgids, flyers, persberichten en 

wervingscampagnes, overig voorlichtingsmateriaal en presentaties op sociale media; 

 Website van school en/of digitale schoolportaal (gedeelte van de website waarop u of uw kind 

zich moet inloggen);   

 Schoolfotograaf of fotojaarboek voor (eindexamen)leerlingen (dit is onder voorbehoud, maar we 

willen de toestemming graag op voorhand regelen). 

Gezien het grote aantal foto’s en filmpjes en de vele personen op deze foto’s en filmpjes is het in het 

algemeen niet mogelijk om iedereen vooraf bij iedere specifieke opname om toestemming te vragen 

voor publicatie van dat beeldmateriaal. De school gaat echter zorgvuldig om met de belangen van 

afgebeelde personen en het beeldmateriaal wordt maximaal drie jaren gebruikt.  

 

  



 

Niet altijd toestemming nodig 

We hebben echter niet altijd toestemming nodig van u. Zo is bijvoorbeeld geen toestemming nodig 

voor het gebruiken van beeldmateriaal van uw kind voor bijvoorbeeld het identificeren van uw kind. Of 

wanneer dit nodig is voor het onderwijs, zoals voor onderzoeksdoeleinden of bepaalde 

leerdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de docent op te nemen.  

We informeren u er wel over 

Maar ook al is toestemming niet voor alle situaties vereist, we zullen u wel altijd informeren wanneer 

we beeldmateriaal van uw kind gebruiken en waarvoor we dat doen. Wanneer het toch nodig mocht 

zijn of er twijfel over is, zullen wij afzonderlijk toestemming van u vragen. Dit zullen we ook doen 

wanneer we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken. 

Beeldmateriaal gemaakt door anderen 

Wanneer u toestemming geeft voor het gebruik van foto’s en filmpjes, dan geldt dit alleen voor het 

beeldmateriaal dat door of in opdracht van de school wordt gemaakt. Uiteraard zal het geregeld 

gebeuren dat ouders of leerlingen zelf foto’s maken op school of tijdens schoolactiviteiten. Zelf zult u 

dit waarschijnlijk ook doen. Het is goed dat u zich realiseert dat wij geen directe invloed hebben op de 

wat die ouders of leerlingen met het beeldmateriaal doen. Maar wij willen u wel vriendelijk verzoeken 

om zorgvuldig met de gemaakte foto’s en filmpjes om te gaan en daarbij rekening te houden met de 

privacy van degenen die u fotografeert of filmt. 

Herzien toestemming 

Mocht u na het geven van toestemming alsnog bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde 

foto op de website of de portal, dan zal deze foto, voor zover dat mogelijk is, worden verwijderd. In 

dat geval kan er contact worden opgenomen met de school. 

De toestemming wordt verleend voor de periode dat uw kind bij ons op school zit. U wordt ieder jaar 

wel door ons aan uw verleende toestemming herinnerd en erop geattendeerd, dat deze door u kan 

worden gewijzigd. Wijzigen kan door het invullen van een apart toestemmingsformulier waarop u kunt 

aangeven voor welk gebruik van beeldmateriaal van uw kind u wel of juist geen toestemming geeft. U 

kunt het toestemmingsformulier altijd verkrijgen door het sturen van een e-mail aan ons via 

emmen@voterra.nl. 

Houd u er ook rekening mee dat eenmaal verleende toestemming in beginsel blijft gelden voor het 

beeldmateriaal dat al gepubliceerd is. Wanneer u uw toestemming intrekt geldt dit alleen voor 

toekomstig beeldmateriaal van uw kind. Alleen in bijzondere situaties kan de school tegemoetkomen 

aan een verzoek tot verwijderen van al gepubliceerd beeldmateriaal. En alleen ook dan wanneer dit 

niet een onevenredige inspanning of onevenredige kosten met zich mee brengt. 

 

Privacybeleid 

Alle foto’s en (video)filmpjes die gebruikt worden door Terra VO Emmen vallen onder het 

privacybeleid van de school. In dit privacybeleid wordt uitgelegd op welke wijze wij met de privacy en 

persoonsgegevens binnen onze organisatie omgaan. U kunt het privacybeleid vinden op de website 

van de school. 

 

Met hartelijke groet, 

 

Terra VO Emmen 


