Toelichting bij toestemming publicatie beeldmateriaal
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende
gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s)
te zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met beeldmateriaal
Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij het beeldmateriaal geen namen
van leerlingen. De Opdracht vindt een goede omgang met persoonsgegevens van belang en is zich bewust van de privacywetgeving.
CBS De Opdracht laat jaarlijks een groepsfoto maken. Deze foto wordt opgehangen in de school en gepubliceerd op de groepspagina
van de website van de school.

De Opdracht maakt beperkt gebruik van Social media
De Opdracht maakt beperkt gebruik van Social media platformen zoals Twitter, Facebook, Instagram en Youtube.
Maandelijks proberen we één berichtje te plaatsen met één uitgekozen foto. We houden hierbij rekening met de door de ouders
gemaakte keuze voor wat betreft toestemming voor publicatie.

De Opdracht gebruikt het beveiligd ouderportaal Social Schools
Met de keuze van het ouderportaal Social Schools heeft De Opdracht gekozen voor één van de best beveiligde ouderportalen. De
geplaatste groepsfoto’s en fotoalbums binnen Social Schools worden alleen met ouders/verzorgers van dezelfde(jaar)groepen gedeeld.
De Opdracht heeft met Social Schools een overeenkomst afgesloten waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens worden verwerkt en hoe
deze gegevens worden beveiligd. Het is niet toegestaan om foto’s vanuit de schoolapp zonder toestemming elders te publiceren.

Geen fotoalbums of video’s met leerlingen via publieke papieren- of digitale nieuwsdragers
Publieke papieren- of digitale nieuwsdragers zoals de website, schoolgids, schoolkranten, nieuwsbrieven etc. zijn bedoeld als bron van
algemene informatie en om een goede indruk te krijgen van de sfeer van de school. Om deze nieuwsdragers aantrekkelijk te maken,
worden mooie foto’s geplaatst. Op een aantal foto’s worden leerlingen herkenbaar in beeld gebracht. Alleen foto’s van leerlingen
waarvan de ouders toestemming hebben gegeven worden geplaatst.

Video’s voor scholingsdoeleinden alleen voor intern gebruik
Als we video’s maken voor scholingsdoeleinden, zullen deze uitsluitend intern gebruikt worden. In uitzonderlijke gevallen zijn er
verzoeken om videomateriaal extern te gebruiken, in die gevallen zullen wij u daar apart toestemming voor vragen.

Delen van beeldmateriaal door ouders
Het kan voorkomen dat andere ouders/verzorgers beeldmateriaal maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed
op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders/verzorgers ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.
Ouders die - op verzoek van ons - tijdens activiteiten foto’s maken, delen deze eerst met de leerkrachten ter beoordeling of ze verder
gedeeld mogen worden.

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken?
We merken dat oudere leerlingen soms betrokken willen zijn bij de keuze voor wel of geen toestemming ten aanzien van
beeldmateriaal. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.

Intrekken toestemming is altijd mogelijk
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. U
kunt het toestemmingsformulier ophalen op school of vinden via https://www.deopdracht.nl/
U kunt hier ook ons privacy beleid lezen.

Bezwaar maken tegen publicatie is mogelijk
Verder kan elke betrokkene bezwaar maken tegen publicatie van beeldmateriaal waar betrokkene wordt vermeld respectievelijk
afgebeeld. Deze bezwaren kunnen kenbaar worden gemaakt aan de school bij voorkeur via avg@deopdracht.nl
De school verwijdert dit beeldmateriaal daar waar mogelijk.
(Deze afspraken kunt u ook terugvinden op onze website)
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Toestemmingsverklaring publicatie beeldmateriaal
Beste ouders/verzorgers,
Via dit formulier kunt u wel of geen toestemming verlenen voor publicatie van beeldmateriaal.
Met dit formulier kunt u ook uw eerder gegeven toestemming intrekken of uw toestemming opnieuw verlenen.
Wij vragen u om wel of geen toestemming te verlenen voor:
1. publicatie van groepsfoto's en fotoalbums binnen het beveiligde ouderportaal en alleen gedeeld
binnen de eigen (jaar)groep (o.a. schoolfolio en de toekomstige schoolapp).
2. publicatie van foto’s op publieke papieren- of digitale nieuwsdragers zoals de website, schoolgids,
nieuwsbrieven, schoolkranten, etc.
Graag ook de namen van uw kinderen waarvoor u wel/geen toestemming verleent vermelden. U kunt
vervolgens het ondertekende formulier op school inleveren bij de balie.
Op pagina 2 vindt u een uitgebreide toelichting op ons beleid ten aanzien van beeldmateriaal.
Wij verzoeken u dit document eerst door te lezen alvorens u uw toestemming wel of niet verleent.
We ontvangen dit formulier graag z.s.m. retour.
Met vriendelijke groet,
Team De Opdracht
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIVACY TOESTEMMINGSFORMULIER BEELDMATERIAAL
Voor het gebruik van beeldmateriaal door CBS De Opdracht van uw kinderen tijdens hun schoolloopbaan,
hieronder graag voor beide rubrieken aangeven of u al dan niet toestemming verleent.

1. Toestemming voor publicatie van groepsfoto's en fotoalbums binnen het beveiligde
ouderportaal (schoolapp en portfolio) en alleen gedeeld binnen de eigen (jaar)groep

2. Toestemming voor publicatie van foto’s op publieke papieren- of digitale
nieuwsdragers zoals de website, algemene schoolpagina in de schoolapp,
schoolgids, nieuwsbrieven, schoolkranten, etc.

Ja / Nee
Ja / Nee

Doorhalen wat niet van toepassing is

Namen kind(eren):
1. ……………..……………..…….…….. groep: ……….. Evt. ruimte voor een opmerking:
2. ………………..……………………….. groep: ………..
3. …………………..…………..………... groep: ………..
4. ……………………..…………..……... groep: ………..
5. ………………………..…………..…... groep: ………..
Naam en handtekening ouder/verzorger

Plaats/Datum

…………………………………………..……………………
……………………………………………………
………………………………………………..………………
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