
 
 
 
 
 

Beleid foto’s en filmpjes  
 
In onderstaande brief staat het beleid betreffende de omgang met beeldmateriaal.  
Iedere school stuurt deze brief met het toestemmingsformulier digitaal naar de ouders/verzorgers.  
 
Betreft: het gebruik van foto’s en filmpjes 
 
 
Beste ouder/verzorger,  
 
Op onze school maken we foto’s en filmpjes waarop leerlingen te zien zijn. Deze foto’s en filmpjes                 
gebruiken we in de eerste plaats om u een indruk te geven van ons onderwijs en om leuke activiteiten te                    
laten zien, zoals een voorstelling, een sportdag of een schoolreisje.  
 
Daarnaast gebruiken stagiaires en leerkrachten filmpjes om feedback te vragen om van te leren. Hiermee               
verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs. 
 
Om nieuwe leerlingen en hun ouders nieuwsgierig te maken naar onze school laten we foto’s en filmpjes op                  
de website zien. Hiermee hopen we ook leerkrachten te interesseren om bij ons te komen werken.                
Vanwege het tekort aan leerkrachten wordt dit steeds belangrijker. 
 
Tot slot gebruiken we foto’s om het in de school gezelliger te maken en om te laten zien wat we doen. 
 
Uiteraard gaan we zorgvuldig en respectvol om met foto’s en filmpjes waar leerlingen op staan. We                
plaatsen geen foto’s en filmpjes die mogelijk schadelijk zijn voor een leerling. De naam van de leerling                 
wordt niet vermeld. Ook vragen we de leerling of hij/zij het goed vindt dat een foto of filmpje wordt                   
gebruikt én we vragen u als ouder/verzorger om toestemming.  
 
Om te voorkomen dat we u voor iedere foto of ieder filmpje benaderen om toestemming te geven, vragen                  
we u om vooraf toestemming te geven. 
 
Onze school behoort samen met 23 andere basisscholen bij Stichting Trinamiek. Het servicebureau van              
Trinamiek ondersteunt deze scholen. De website van Trinamiek richt zich op het informeren van leerlingen               
en hun ouders over de scholen en op het werven van leerkrachten voor de scholen. Daarvoor maakt                 
Trinamiek graag gebruik van foto’s en filmpjes die gemaakt zijn op de scholen. Daarom vragen wij u ook om                   
toestemming voor het gebruik van foto’s en filmpjes door Trinamiek.  
 
In het bijgevoegde formulier vragen we u om aan te geven of we foto’s en filmpjes waarop uw kind te zien                     
is mogen gebruiken. U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken of wijzigen.  
 
We begrijpen dat u als ouder/verzorger foto’s of filmpjes van uw kind en andere leerlingen maakt op school                  
of tijdens een activiteit van school. We vragen u om zorgvuldig en respectvol om te gaan met foto’s en                   
filmpjes waar andere leerlingen op staan. De toestemming die u aan de school geeft voor het gebruik van                  
foto’s en filmpjes geldt niet voor andere ouders. Het is daarom niet toegestaan om ongevraagd foto’s en                 
filmpjes waar andere leerlingen op staan te publiceren en/of online te delen, bijvoorbeeld via een website                
of sociale media. Het is voor ons niet mogelijk om dit te controleren, we vertrouwen erop dat u zich aan                    
deze regel houdt.  
 



Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
naam directeur 
directeur naam school 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TOESTEMMINGSFORMULIER 
 
De ouders/verzorgers van (naam leerling) 
………………………………………………………………………………………………….  
 
geven toestemming om foto’s en films waarop bovengenoemde leerling staat: 
 
 ja/nee te gebruiken ‘binnen de school’ 

Publicatie van foto’s en filmpjes op het besloten deel van de website van de school (alleen 
voor ouders), in de schoolapp (alleen voor ouders) en in de nieuwsbrief van de school 
(alleen voor ouders en leerlingen).  
Gebruik van filmpjes voor het geven van feedback aan stagiaires en leerkrachten. Deze 
worden na gebruik verwijderd. 

 
ja/nee te gebruiken ‘buiten de school’ 

Publicatie van foto’s en filmpjes op de website en sociale media van de school.  
Publicatie van foto’s in informatieve publicaties van de school, bijvoorbeeld de schoolgids.  

 
ja/nee te gebruiken door Trinamiek 

Publicatie van foto’s en filmpjes op de website en sociale media van Trinamiek.  
Publicatie van foto’s in informatieve publicaties van Trinamiek, bijvoorbeeld een intern 
cursusprogramma. Gebruik van foto’s in het gebouw van Trinamiek. 
Kijk voor voorbeelden op www.trinamiek.nl 

 
Als we foto’s en filmpjes voor een ander doel willen gebruiken, dan hierboven genoemd, vragen we u 
opnieuw om toestemming.  
 
U kunt altijd uw toestemming intrekken of wijzigen. Indien u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto of 
filmpje, verwijderen wij deze meteen. 
 
 
Datum: .............................................................................. 
 
 
Naam ouder/verzorger: .............................................................................. 
 
 
 

http://www.trinamiek.nl/

