
 

 
 

Toestemming gebruik beeldmateriaal 
 

 
Valthermond, september 2021 
 

Beste ouder/verzorger,  
 
Op ons kindcentrum laten wij u en anderen met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar wij 

mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld: 
sportactiviteiten, uitstapjes, tijdens de lessen enz.. Ook uw zoon/dochter kan op dit 
beeldmateriaal te zien zijn.  
 

Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor 
leerlingen schade kunnen ondervinden. Wij plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van 
leerlingen.  

Vanuit de wetgeving zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van 
beeldmateriaal van uw zoon/dochter.  
 

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 terughoudend zijn 
met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet. 

 
Met deze brief vragen wij u aan te geven waarvoor Kindcentrum De Wegwijzer beeldmateriaal 
van uw zoon/dochter mag gebruiken.  

Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt 
worden.  
 

Als wij beeldmateriaal willen laten maken om een les van de stage-juf/meester op te nemen, 
zullen wij u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als wij 
beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dan op het antwoordformulier vermeld 

staat, nemen wij contact met u op.  
 
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later 
moment alsnog toestemming geven. Jaarlijks zullen wij u aan deze mogelijkheid herinneren.   

Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld 
worden.  
 

Graag dit formulier inleveren op het Kindcentrum van uw kind. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!  

 
 
Met vriendelijke groet, 

Miranda Tonkens 

 

  



 

 

 
 
Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal 
 

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van ……………………………………..  
groep/klas ……..   

 

dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door CKC Rehoboth gebruikt mag worden*:  
 
Beeldmateriaal mag door 

CKC Rehoboth gebruikt 
worden: 

 

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende 

doelen: 

In de (digitale)  nieuwsbrief 

☐=ja 

☐=nee 

 

Informeren van ouders en kinderen over de opvang- en 
onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, excursies, feesten, 

ontwikkelingen etc. 
Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-
doeleinden van ons kindcentrum. 

 
In de schoolgids van ons 

kindcentrum 

☐=ja 

☐=nee   

 

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) 

kinderen over ons kindcentrum, de opvang, het te volgen 
onderwijs en diverse onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, 
schoolfeesten, etc. 

Op sociale-media accounts 
van het kindcentrum (Twit-

ter, Facebook e.d.) 

☐=ja 

☐=nee 

 

Informeren van belangstellenden over de opvang- en 
onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, excursies, feesten, 

etc. 

Op de website van het 
kindcentrum 

☐=ja 

☐=nee  

 

Ouders informeren over de organisatie van ons kindcentrum, 
de vormen van opvang, ons onderwijsaanbod, activiteiten en 
ontwikkelingen op en om ons kindcentrum. 

Deelname aan onderzoeken 

☐=ja 

☐=nee  

 

Gebruik van de gegevens van deze leerling voor 

onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld cohortonderzoeken, door 
onderzoekspartijen zoals het CBS of universiteiten.  

Groepsapp 

☐=ja 

☐=nee  

 

De kleutergroepen hebben een klassenouder, die beheert de 
groeps App. De App wordt alleen gebruikt voor oproepen en 
niet voor reacties over andere zaken.   

 
* aankruisen waarvoor u wel/geen toestemming geeft 
 

 
Datum:     .............................................................................. 
 

Naam ouder/verzorger:  .............................................................................. 
 
Handtekening ouder/verzorger: .............................................................................. 
 


