
Bijlage 2 Toelichting gebruik beeldmateriaal 
 
 
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, 
schoolreisjes, Wanita-middagen, periodeafsluitingen, excursies, vieringen, Kijk en Doekunst, 
Koningsspelen en andere bijzondere lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien 
zijn.  
 
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor 
leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.  
Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van 
beeldmateriaal van uw zoon/dochter. 
 
U kunt uw voorkeuren kenbaar maken in de app. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van 
de stage- juf op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. 
Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dan vermeld in de privacy-
voorkeuren in de app, nemen we contact met u op.  
 
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment 
alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter 
gebruikt en gedeeld worden. 
 
Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor 
onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op 
een schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik 
van dat beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend omgaan met 
beeldmateriaal van leerlingen).  
 
 



Foto’s maken door ouders op school   
 
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. 
 
Het maken van foto’s en video’s in de school en op het schoolplein is alleen toegestaan na 
toestemming van de leerkracht en/of schoolleiding, waarbij de volgende specifieke afspraken gelden: 
 

• Wees terughoudend met het maken van foto’s en video’s. 

• Maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik. 

• Zet geen foto’s en video’s op publiekelijk toegankelijke websites of social media. 

• Maak overzichtsfoto’s waar individuele kinderen niet of nauwelijks te herkennen zijn. 

• Maak een close-up alleen van je eigen kind. 

• Maak geen foto’s van kinderen waar je eigen kind niet op staat. 
  
 
Het kan voorkomen dat ouders het vervelend vinden dat andere ouders foto’s maken van hun 
kinderen. Meestal overleggen deze ouders samen over het maken en gebruik van die foto’s. Soms 
komen ouders er samen niet uit en dan wordt de school gevraagd om iets te regelen.  
 
Als er beeldmateriaal vanuit het beveiligde deel van de app door ouders gekopieerd/gedownload 
wordt en vervolgens gedeeld via sociale media is dat niet meer de verantwoordelijkheid van de school.  
 
Zie ook: https://www.kennisnet.nl/artikel/6618/fotos-van-leerlingen-gebruiken-zo-mag-het-wel/  
 

https://www.kennisnet.nl/artikel/6618/fotos-van-leerlingen-gebruiken-zo-mag-het-wel/

