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Verklarin beeldmateriaal

A' Algemeen beeldmateriaal (= niet gericht beetdmateriaal)
Op schoo[ worden foto's en fil.mpjes van groepsactiviteiten gemaakt. Dit beeldmateriaaL wordt gebruikt om in
het algemeen informatie te verstrekken over de activiteiten en de werking van de klas en de schooL.

B - Portretten (= gericht beeldmateriaat)
Wi j, oude rs (wette l.i j ke vertegenwoord i ge rs) va n

Naam kind

Adres kind

verklaren dat de schoo[ beelden die ons kind portretteren O omkring wat van toepassing is

lntern WEL / NIET (.) mag gebruiken
o (via de schooLfotograaf) om via een gesloten Link aan de ouders te presenteren (ook kl.asfoto's);
o (via de schoolfotograaf) voor het digitaal. teerlingvolgsysteem (beveitigd systeem);
. om op te hangen in de ktas (herkenningspunt, kalender, klasactiviteiten);
. om.een herinneringsboekje aan de basisschool (geschenk vd schooL - eind zesde Leerjaar)te maken;
o ter bespreking van de zorgdossiers in het kader van leerlingenbegeleiding;

extern
a

a,

a

a

o

WEL/ NIET (.) mag gebruiken
om te plaatsen op de openbare website om de werking bekend te maken aan een rrjimer publiek;
om te plaatsen in gedrukte pubticaties zoats een nieuwsbrief of publicaties van het stadsbestuur om de
werking bekend te maken aan een ruimer pubLiek;
om te gebruiken in de media, bv. in een krantenartikel of een teLevisieuitzending om aspecten van de
schoot en het onderwijs in het atgemeen bekend te maken aan een ruimer publ.iek;
door stage[opende studenten voor schootopdrachten;
om te delen met een besloten facebookgroep waaFVan de toegang beperkt is tot (groot)ouders,
personeelsleden en (oud)LeerLingen om hen te informeren over de activiteiten en de school.werking.

De school bewaart het beeldmateriaaL niet langer dan nodig is. Je kan op elk moment je beslissing herzien.
A[s ouder heb je recht op informatie, inzage, verbetering en verzet (zie schootregLement).
Etke ouder (wettetijke vertegenwoordiger van kind) heeft het recht beeLdmateriaaL van zijn kind te Laten
verwijderen van atle door de school beheerde media, zonder opEave van reden.
Wit je je rechten uitoefenen of heb je nog vragen?
Contacteer hiervoor de verantwoordeLijke (zie afsprakennota),

Naam en handtekening van beide ouders
Bij afwezigheid van een van beide ouders verk[aart de aanwezige ouder voor akkoord van de afwezige ouder

Datum


