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Beste ouder/verzorger, 

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 en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.  

Door middel van deze brief willen wij graag uw toestemming vragen voor het gebruik van foto’s 

en/of video’s waarop uw kind te zien is. Het gaat hierbij om gebruik van de foto’s en/of video’s op 

de website, in de nieuwsbrief, in de schoolkrant en op social schools van de school en/of de 

Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU). Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij 

plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden of waarvan wij 

redelijkerwijs kunnen begrijpen dat u of uw kind publicatie daarvan niet op prijs zou stellen. Bij 

foto’s en video’s worden geen namen van leerlingen geplaatst.  

Indien u toestemming geeft voor het gebruik van foto’s en video’s, dan geldt dit slechts voor het 

beeldmateriaal dat door of in opdracht van de school of stichting wordt gemaakt. Uiteraard kan het 

voorkomen dat ouders of leerlingen zelf foto’s maken op school of tijdens schoolactiviteiten. De 

school heeft geen directe invloed op de manier waarop dergelijk beeldmateriaal wordt gebruikt. 

Hierbij willen wij u dan ook vriendelijk verzoeken om beeldmateriaal op bijvoorbeeld social media 

slechts te gebruiken wanneer u hiervoor toestemming heeft gekregen van ouders van de leerlingen 

die op het betreffende beeldmateriaal te zien zijn.  

Uw kind zal zelf ook een mening hebben over het gebruik van beeldmateriaal waarop hij/zij te zien 

is. Wij vragen u dan ook om de verzochte toestemming te bespreken met uw kind. Uw kind zal dan 

ook op de hoogte zijn van de redenen waarom u wel of juist geen toestemming geeft voor het 

gebruik van beeldmateriaal van uw zoon of dochter.  

Indien u toestemming geeft voor het gebruik van foto’s en video’s, dan kunt u deze toestemming 

altijd zonder opgave van redenen intrekken. Hiervoor kunt u een nieuw toestemmingsformulier 

opvragen bij de leerkracht van uw zoon of dochter en invullen. Zodra u dit inlevert bij de leerkracht, 

zal hij/zij het oude formulier vervangen door het nieuwe in het leerlingdossier. Uiteraard is het 

mogelijk om de school te verzoeken om een specifieke gebuikte foto of video van uw kind niet 

meer te gebruiken in een nieuwsbrief of de schoolkrant, dan wel om het beeldmateriaal te 

verwijderen van de website of de sociale media van de school of de KSU. 

Op het bijgevoegde formulier kunt u aangeven of u toestemming verleent of niet. Uw kind kan het 

formulier vervolgens inleveren bij zijn of haar leerkracht. Indien wij beeldmateriaal van uw zoon of 

dochter voor een ander doel willen gebruiken, dan zullen wij hiervoor apart uw toestemming 

vragen. 

 

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

de schoolleiding 
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Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van …………………………………….  
Groep/klas ……. 
 
dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door [                                             ] gebruikt mogen worden*:  
(vul in de gele velden de naam van de school) 
 

 Beeldmateriaal mag 
door 
[                                    ] 
gebruikt worden: 
 

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen: 

€ 
In de schoolgids en/of 
schoolbrochure 

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen 
over de school en de onderwijsmogelijkheden. 
Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor pr-doeleinden 
van de school. 
 

€ 

Op de openbare 
website van de school 
en de KSU 

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen 
over de school, het gegeven en te volgen onderwijs en diverse 
onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolfeesten, etc. 
 

€ 

Op het besloten deel 
van de website van de 
school: Ouderportaal 
Social Schools ** 

Informeren van ouders en leerlingen over de 
onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, excursies, 
schoolfeesten, etc. 

€ 
In de (digitale) 
nieuwsbrief 

Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en 
ontwikkelingen op en om school. 
 

€ 

Op sociale-media-
accounts van de school 
en de KSU (Twitter, 
Facebook, Youtube) 

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

€ Geen toestemming 

 
Er mag geen beeldmateriaal van mijn kind gebruikt worden voor 
publicatie. 
 

 
* S.v.p. aankruisen waarvoor u toestemming geeft 
 
** Indien van toepassing: niet alle bij de KSU aangesloten scholen maken gebruik van deze 
toepassing. 
 
 
Datum:     .............................................................................. 
 
 
Naam ouder/verzorger:  .............................................................................. 
 
 
Handtekening ouder/verzorger: .............................................................................. 


