
 

Malden, mei 2019 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Per 25 mei 2018 is de vernieuwde wet op de privacy in werking getreden. Op de Tovercirkel proberen wij  
zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze kinderen, stamgroepleiders en ouders. Dit is vastgelegd in 
het privacyreglement.  
De gegevens die over kinderen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van 
persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze kinderen, en voor de organisatie 
die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn 
voor de registratie van persoonsgegevens.  
 
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames 
worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten en excursies. Deze 
worden o.a. gepresenteerd tijdens een viering of in de bloemetjesbrief geplaatst. Ook uw zoon/dochter kan 
op dit beeldmateriaal te zien zijn. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Vanuit de wetgeving 
zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal. 
 
Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis 
bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.  
 
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. Indien nodig kan de school een gedragsprotocol hiervoor opstellen.  
 
Middels deze brief willen wij u toestemming vragen aangaande beeldmateriaal van uw kind.  U kunt 
aangeven waarvoor de Tovercirkel beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag gebruiken.  Op het 
toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt worden.  
Graag inleveren voor 8 juni bij de groepsleerkracht. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mascha Bies 
  



 

Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder(s)/verzorger(s) van:  
 
……………………………………………………………….……….. stamgroep …………………………………….…….. 
(graag voor ieder kind uit uw gezin een apart formulier invullen) 
 
dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door de Tovercirkel gebruikt mogen worden*:  
 

Beeldmateriaal mag door de 
Tovercirkel gebruikt worden: 
 

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen 

 1: op de social school app Informeren van ouders over de gevolgde activiteiten en excursies 
door de kinderen binnen de school.  

 2: in de (digitale) schoolgids 
en/of schoolbrochure 

Informeren van (toekomstige) ouders over de school en de 
onderwijs mogelijkheden. 
Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden 
van de school.  

 3: op de openbare website 
van de school  

Informeren van (toekomstige) ouders en andere 
belangstellenden over de school en het te volgen onderwijs. 

 4:. Op het besloten deel van 
de website 

Informeren van ouders over de gevolgde activiteiten en excursies 
door de kinderen binnen de school.  

 5: in de (digitale) 
bloemetjesbrief  

Informeren van ouders over de gevolgde activiteiten en excursies 
door de kinderen binnen de school. 

 6: in presentaties Informeren van (toekomstige) ouders en belangstellenden over 
de school en het te volgen onderwijs. 

 7: het maken van foto’s 
door de schoolfotograaf 
 

Ten behoeve van het maken van een portretfoto individueel en 
groepsfoto en afhandeling van eventuele aankoop.  

 8: op sociale-media 
accounts van de school, 
facebook 
 

Informatie verspreiden over activiteiten (zoals schoolreisjes) en 
ontwikkelingen op school.  
Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het gegeven 
onderwijs op school. 

 9: op sociale-media 
accounts van de school, 
instagram 
 

Informatie verspreiden over activiteiten (zoals schoolreisjes) en 
ontwikkelingen op school.  
Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het gegeven 
onderwijs op school. 

 
* graag aankruisen waarvoor u toestemming geeft 
 
 
Datum:     .............................................................................. 
 
 
Naam ouder/verzorger:   .............................................................................. 
 
 
Handtekening ouder/verzorger:  .............................................................................. 
 
Bij sprake van een gescheiden ouders zal aan een van de ouders (contactadres) toestemming worden 
gevraagd. Mocht de andere ouder het niet eens zijn met wat is ingevuld door de ouder dan zal de school als 
toestemming een nee hanteren op alle genoemde onderdelen. 


