
TOESTEMMING OPNAMES 
 

Het gebeurt dat personeelsleden of een professionele fotograaf in opdracht van de school 

beeldopnames (en in heel zeldzame gevallen geluidsopnames) maakt van activiteiten op school of in 

schoolverband. Die opnames worden soms gepubliceerd, bijvoorbeeld op de schoolwebsite, op de 

facebookpagina van de school, in een schoolbrochure en dergelijke.  
 

In het kader van de GDPR (of AVG) wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy  vragen wij 

uw uitdrukkelijke toestemming voor het nemen en gebruiken van die opnames van uw zoon of 

dochter, om op een werkbare manier met de beeldopnames om te gaan. 
 

In dit verband zijn de volgende GARANTIES van belang: 
 

 DOELSTELLING FOTO’S. 

Het doel van de genomen foto’s is enkel om geïnteresseerden op school en daarbuiten op 

een leuke wijze te informeren over onze activiteiten.  
 

 RESPECT 

De personen die de opnames maken zullen dat steeds doen met respect voor wie op die 

beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn. Foto’s waarover de 

minste twijfel bestaat, zullen nooit worden gebruikt. 
 

 APARTE TOESTEMMINGSVRAAG VOOR GEBRUIK NIET-GROEPSFOTO 

Vooraleer een individuele foto van uw kind zou worden gebruikt op de website, in een 

brochure, op facebook of op ander publiciteitsmateriaal van de school, zullen wij hiervoor 

apart de toestemming van u als ouder en van de betrokken leerling vragen. Ook voor het 

maken van geluidsopnames zal steeds een aparte toestemming worden gevraagd. 

 

 

Ik, ondergetekende, ouder van ……………………………………………………………………………  
 

uit klas ………………. 
(gelieve aan te kruisen) 

 neem kennis van de garanties naar doelstelling, respect en de regeling van een eventuele 

aparte toestemmingsvraag (zoals hierboven vermeld) en bevestig de toestemming aan de 

school om mijn zoon/dochter te fotograferen voor een klasfoto, tijdens een schoolactiviteit en 

die foto eventueel te publiceren op de website van de school, in het infoblad van de 

ouderraad, in een schoolbrochure of op de facebookpagina van de school.  

 heb hierbij de volgende bedenking / mededeling : 

 

 

 

 

P.S. De foto’s van leerlingen die enkel dienen voor interne administratieve doeleinden (bv. 

leerlingenpasje) vallen niet onder deze regeling. 

 

Datum: 

Handtekening: 

 

 

 



Indien die vraag of mededeling de wens zou inhouden om geen of beperkte toestemming te 

geven: 

 

FORMULIER BEPERKING TOESTEMMING VOOR HET NEMEN OF GEBRUIKEN VAN 

BEELDOPNAMES 

 

 

Ik, ondergetekende, ouder van ……………………………………………………………………………  
uit klas ………………. 

 geef enkel toestemming wat betreft foto’s van mijn zoon/dochter voor 

 Het nemen van een klasfoto 

 Het nemen van een individuele foto tijdens een activiteit 

 Het nemen van een groepsfoto waarop mijn zoon/dochter staat tijdens een activiteit 

 Het publiceren van de foto’s waarmee ik hierboven heb ingestemd, op de 

schoolwebsite 

 Het publiceren van de foto’s waarmee ik hierboven heb ingestemd, in het infoblad van 

de ouderraad 

 Het publiceren van de foto’s waarmee ik hierboven heb ingestemd, in een 

schoolbrochure 

 Het publiceren van de foto’s waarmee ik hierboven heb ingestemd, op de 

facebookpagina van de school 

 geef geen toestemming voor het nemen van foto waarop mijn zoon/dochter staat. 

 

P.S. De foto’s van leerlingen die enkel dienen voor interne administratieve doeleinden (bv. 

leerlingenpasje) vallen niet onder deze regeling. 

 

Datum: 

Handtekening: 

 

 

 


