
 

Toestemming gebruik beeldmateriaal (foto’s en video) en 
deelname (groeps/klassen-) apps. 

 
 

 
Beste ouder/verzorger en leerling, 

 
Als school willen wij u zoveel mogelijk betrekken bij alle activiteiten en ontwikkelingen op onze locaties. 
Dat doen wij onder meer door het plaatsen van foto’s en video’s op onze website en social media- 
accounts. Dit zogenaamde ‘kijkje in de keuken’ wordt erg gewaardeerd. Het laat zien welke school wij 
samen zijn - leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers - en vooral ook, hoe trots wij daar met z’n 
allen op zijn! 

 
De foto’s en video’s worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden en voor verschillende 
doeleinden. Het kan dus zijn dat uw zoon/dochter op dit beeldmateriaal te zien is. Met deze brief 
vragen we u aan te geven of Het Rhedens beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag gebruiken. 

 
Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt 
worden. Ook kunt u aangeven of uw zoon/dochter deel mag nemen aan vanuit school 
geïnitieerde (groeps/klassen-) apps. 

 
Goed om te weten: 

 
• Vanuit de wetgeving zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van 

beeldmateriaal en deelname aan (groeps/klassen-) apps van uw zoon/dochter als hij/zij jonger 
is dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven en bijgaand 
formulier zelf invullen. 

 
• 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. 

 
• U mag de door u gegeven toestemming altijd intrekken. Ook mag u op een later moment 

alsnog toestemming geven. Zonder toestemming wordt er geen beeldmateriaal van uw 
zoon/dochter gebruikt en gedeeld. Hetzelfde geldt voor leerlingen van 16 jaar en ouder. 

 
Na ondertekening kunt u het formulier opsturen naar antwoordnummer 303, 6950 VC in Dieren, t.a.v. 
mevrouw Reinders. U kunt het ook scannen en mailen naar reindersl@hetrhedens.nl. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

M.M. Bunt, 
algemeen directeur, bestuurder 

mailto:reindersl@hetrhedens.nl


 

Toestemmingsformulier Het Rhedens 
Gebruik beeldmateriaal (foto’s en video) en deelname 
(groeps/klassen-) apps 

 
 

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van …………………………………….., klas ........ , 
locatie ......................... , dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) en het mobiele nummer van uw kind door 
Het Rhedens gebruikt mogen worden voor*: 

 
Wanneer de leerling 16 jaar of ouder is: 

 
Hierbij verklaart ondergetekende, leerling …………………………………….., klas .......... , 
locatie .......................... , dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) en mijn mobiele nummer door Het 
Rhedens gebruikt mogen worden voor*: 

 
 

Beeldmateriaal (foto’s en 
video's) mag Het Rhedens 
gebruiken voor: 

Beeldmateriaal (foto’s en video’s) worden gebruikt voor de 
volgende doelen: 

� Diverse PR-doeleinden van 
de school. 

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) 
leerlingen over de school en de onderwijsmogelijkheden, via 
onder meer de schoolgids, schoolbrochures, flyers, posters, 
strategisch beleidsplan, schoolkeuzegids, scholenopdekaart, 
advertenties, uitnodigingen en folders. 

� Onderzoeksdoeleinden Bijvoorbeeld om een les van een stagedocent op te nemen. 

� De openbare website van 
de school. 

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) 
leerlingen over de school, het gegeven en te volgen onderwijs 
en diverse onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, 
schoolfeesten, etc. 

� De (digitale) nieuwsbrief. Informeren van ouders en leerlingen over activiteiten en 
ontwikkelingen op en om school. 

� De sociale media-accounts 
van de school. 

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) 
leerlingen over activiteiten en gebeurtenissen op en om school 
via Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn en Facebook. 

� Deelname 
(groeps/klassen-) apps zoals 
WhatsApp. 

De leerling wil deelnemen aan door school geïnitieerde 
(groeps/klassen-) apps zoals WhatsApp t.b.v. informeren van 
leerlingen over opdrachten, huiswerk, activiteiten en 
ontwikkelingen op school. 

� De schoolfotograaf wil 
graag digitaal contact met u 
opnemen. 

Hiermee krijgt de school toestemming uw of het e-
mailadres van de leerling te delen met de 
schoolfotograaf, zodat deze digitaal contact kan 
opnemen over de bestelling van schoolfoto’s. 

 

* S.v.p. aankruisen waarvoor u/de leerling toestemming geeft. 
 

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

Naam ouder/verzorger/leerling: .............................................................................. 
 

Handtekening ouder/verzorger/leerling: ............................................................................. 
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