Toestemmingsformulier
Adresgegevens en telefoonnummer delen
Voor de ouders en kinderen kan het handig zijn het adres en telefoonnummer van de andere kinderen in
de groep/klas te hebben. Bijvoorbeeld als de kinderen met elkaar willen afspreken of als ouders samen
betrokken zijn bij het organiseren van activiteiten (klassen- en hupouders). De school kan zorgen voor het
delen van uw adresgegevens en telefoonnummer met de andere kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) in
de groep/klas van uw kind. Hieronder kunt u aangeven of u dat wilt.
Mogen wij de onderstaande gegevens delen met de ouder(s)/verzorger(s) in de klas van uw kind?
□ Ja

□ Nee

Uw adres zoals dat bij ons bekend is in de schooladministratie

□ Ja

□ Nee

Uw telefoonnummer zoals dat bekend is in de schooladministratie

Foto’s en films gebruiken
Op onze school laten wij met foto’s en films zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt bij
verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens schoolreisjes, sportdagen en kerstmis. Voor het
gebruiken van foto’s en films waarop uw kind herkenbaar in beeld is hebben we uw toestemming nodig.
Door hieronder een kruisje te zetten geeft u aan of beeldmateriaal van uw kind wel of niet mag worden
gebruikt voor het betreffende doel.
□ wel

□ geen toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal van mijn kind in het
besloten gedeelte van het ouderportaal of schoolapp die
de school gebruikt om met ouder(s)/verzorger(s) te
communiceren. Alleen degenen die beschikken over een
geldige account hebben toegang tot deze omgeving.

□

wel

□

geen
toestemming

voor het plaatsen van beeldmateriaal van mijn kind in
interne media van school, bedoeld voor ouders en
personeel: bijvoorbeeld een nieuwsbrief voor ouders,
nieuwsbrief voor personeel, schoolkrant, schoolkalender.

□

wel

□

geen
toestemming

voor het plaatsen van beeldmateriaal van mijn kind op
openbaar toegankelijke media van school, bedoeld voor
alle geïnteresseerden: bijvoorbeeld op de website van de
school, Scholen op de Kaart of in de schoolgids zoals die op
internet staat.

Deelname aan onderzoeken
Onze school kan gevraagd worden om de gegevens van de kinderen te gebruiken voor onderzoek. Het
betreft dan alleen de ‘kale cijfers’ die op geen enkele wijze te herleiden zijn naar uw kind. Dergelijke
onderzoeken worden bijvoorbeeld in opdracht van het CBS gehouden.
□ wel
□ geen
voor het gebruik van de gegevens voor
toestemming
onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld cohortonderzoeken,
uitgevoerd door onderzoekspartijen als het CBS of
universiteiten.

Klassen/groepsfoto
De school kan periodiek een portretfoto van uw kind (laten) maken. Deze foto mogen we zonder uw
toestemming gebruiken voor identificatiedoeleinden, bijvoorbeeld in het leerlingvolgsysteem. Uw
toestemming is wel nodig voor het (laten) maken van een klassen/groepsfoto en voor het doorgeven van
uw NAW-gegevens en/of e-mailadres aan de schoolfotograaf. Deze heeft uw NAW-gegevens en emailadres nodig om u een aanbieding te kunnen doen. De school geeft deze gegevens door, zodat u daar
geen omkijken naar heeft.
Door hieronder een kruisje te zetten geeft u aan of uw kind wel of niet op de klassen/groepsfoto mag
komen.
□

wel

□

geen
toestemming

Voor het maken van een klassen- /
groepsfoto.

Niet voor al het beeldmateriaal is toestemming nodig
We attenderen u erop dat we soms beeldmateriaal op school en in de klas maken in het kader het geven
van onderwijs. Dit mogen we doen zonder vooraf daarvoor uw toestemming te vragen. Hetzelfde geldt
voor het filmen in de klas voor opleidings- en observatiedoeleinden van de leerkracht, stagiaire of
leerlingen. U wordt hier wel vooraf over geïnformeerd. In gevallen waarvoor toch uw toestemming nodig is
zullen we u daar alsnog voor benaderen.
Ondertekening
Voor en achternaam leerling:

Geboortedatum leerling:

Voor achternaam ouder/verzorger 1:

Voor achternaam ouder/verzorger 2

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

Het is voldoende dat één ouder/verzorger met ouderlijk gezag ondertekent. Ingeval één ouder/verzorger
ondertekent verklaart deze ouder/verzorger tevens dat de eventuele andere ouder/verzorger het eens is
met dit toestemmingsformulier.

