
 

Goedkeuring plaatsing foto’s van uw kind op website etc. 

 

 

Door het hele jaar heen worden er foto’s gemaakt van uw kind(eren) om mooie momenten 
te vereeuwigen. Deze foto’s vindt u op onze website onder het kopje FOTOS en zijn 
uitsluitend bedoeld voor u en uw kind(eren).  
Daarnaast zouden wij het fijn vinden deze en nog te maken foto’s te mogen gebruiken voor 
andere doeleinden zoals de schoolgids, de schoolkalender, de website zelf, een flyer, etc. 
Via het bijgaande formulier vragen wij u of u wilt aangeven of wij fotomateriaal van uw 
kind(eren) mogen gebruiken voor deze doeleinden.  
Wilt u dit formulier inleveren bij de leerkracht, ook als u niet akkoord gaat?  
Kunt u dit formulier niet printen, dan kunt u dit via de leerkracht krijgen.  
 
U ontvangt van ons een kopie van uw ondertekende formulier tbv uw administratie.  
De foto’s die wij gebruiken kunnen gemaakt worden door een vrijwilliger en/of professionele 
fotograaf. De foto zal altijd gemaakt worden met een respectvolle benadering naar uw kind 
toe.             
Gemaakte foto’s blijven eigendom van de Vredeveldschool en zullen niet aan derden 
uitgeleend worden. U kunt te allen tijde uw gegeven toestemming intrekken. Alle foto’s 
waarvoor toestemming is ontvangen, komen in ons fotoarchief en wanneer nodig zullen wij 
uit dit bestand een foto kiezen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Vredeveldschool 
  



 
 

Formulier gebruik foto’s schooljaar 2016-2017 

De ouders/verzorgers van (voornaam en achternaam vermelden) 

 

naam kind 1  

 

naam kind 2 

 

naam kind 3 

 

Geven wel/geen toestemming voor gebruik van foto’s waarop bovenstaande kinderen 

staan samen met andere kinderen (groepsfoto’s). 

Geven wel/geen toestemming voor gebruik van foto’s waarop bovenstaande kinderen 

alleen opstaan (bijv. close-up). 

Bij goedkeuring voor plaatsing willen wij graag weten tot hoelang wij foto’s waarop uw 

kind(eren) staan, mogen gebruiken: 

0 zolang het kind/kinderen op school is/zijn 

0 maakt niet uit hoe lang de foto gebruikt wordt. 

 

Wilt u uw goedkeuring in de loop van het schooljaar intrekken?  

Dan kan dit via locatieleider Anneke Voss-Abelen. 

 

Handtekening ouder/verzorger:   datum: 

 

 

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

 


