Toestemmingsformulier publicatie foto’s en video’s
Someren-Heide, 20-08-2018
Beste ouder/verzorger,
De wet op privacy verplicht ons om ieder jaar uw toestemming te vragen voor het gebruik van
beeldmateriaal van uw kind(eren). Wilt u deze brief ingevuld en ondertekend inleveren op school?
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door medewerkers van de school, of in onze
opdracht worden gemaakt.
Wij laten u graag met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Dat kan onder andere zijn in de
nieuwsbrief, schoolgids, website of via social media als Facebook. De opnamen worden gemaakt
tijdens verschillende gelegenheden als activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan
op deze foto’s en in video’s te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met het maken en plaatsen van foto’s en video’s. We plaatsen geen
opnamen waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s in principe
geen achternamen van leerlingen en we taggen niemand. Wij vragen u als ouders dat ook niet te doen.
Mochten wij dat constateren dan behoren deze berichten en tags verwijderd te worden.
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld door een les op
te nemen, zullen we u daarover apart informeren en zo nodig om toestemming vragen.
We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te laten gebruiken. U
kunt dat natuurlijk met uw zoon/dochter bespreken. Als u uw keuze thuis met hen bespreekt, dan
weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op het door u genomen besluit. U dient dan een nieuw formulier
in te leveren.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Nancy Verbeten, locatieleider Basisschool St. Jozef
Hierbij verklaar ik, ______________________________ondergetekende, dat foto’s en video’s door
Basisschool St. Jozef op de volgende wijze gebruikt mogen worden: (s.v.p aankruisen wat van
toepassing is)
 in de schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender
 op de website van de school
 in de (digitale) nieuwsbrief
 op de sociale-media accounts van de school (Twitter, Facebook, Instagram)
of
 nee, ik geef geen enkele toestemming
Naam en groep van uw kind(eren)
groep
groep
groep
Datum:

Handtekening ouder/verzorger

groep
groep
groep

Noodformulier schooljaar 2018-2019

Noodformulier

Naam leerling: ________________________________________ Groep: _____
Groep:

Voor ieder kind afzonderlijk een formulier invullen.
Naam leerling
:
Groep
Adres en huisnr. :
Geboortedatum :
 jongen /  meisje
Contactvolgorde in geval van calamiteiten (ziekte, ongeval etc. tijdens schooltijd)
1.  moeder  vader  anders nl
2.  moeder  vader  anders nl
Tel. mobiel/werk moeder:
Tel. mobiel/werk vader:
Tel thuis:
Emailadres(sen):

Wie kan worden gewaarschuwd indien geen ouder bereikbaar is?
Wie:
Telefoon:
Wie:
Telefoon:
Bij wie kan uw zoon of dochter in geval van ziekte terecht als er niemand thuis is?
Wie:
Telefoon:
Wie:
Telefoon:
Huisarts:
Telefoon:
Tandarts:
Telefoon:
Mijn kind is overgevoelig voor de volgende zaken:
 medicijnen  pleisters  insectenbeten  ontsmettingsmiddelen  smeerseltjes
Indien uw kind een allergie heeft benoem dan welke en waar rekening mee gehouden moet worden:

Wat is voor school nog belangrijk om te weten?

Voor groep 1-2: verjaardag vader: __________________

verjaardag moeder: ________________

Toelichting Noodformulier:
Het kan gebeuren dat uw kind tijdens schooluren ziek wordt, zich verwondt, door een insect geprikt
wordt of iets dergelijks.
In ieder geval zal de school adequaat handelen.
Als een dergelijke situatie zich voordoet dan zal de school een zorgvuldige afweging maken of uw
kind gebaat is met een ‘eenvoudige pijnstiller’ of een wondverzorging.
Indien het kind te ziek is, wat ernstiger gewond is zodat het niet op school kan blijven of zelfs een
arts geconsulteerd moet worden, zal de school altijd contact opnemen met de ouders of verzorgers
of met een andere door hen aangewezen persoon.
Om in deze situaties en in noodgevallen snel de juiste personen te kunnen benaderen, gebruiken we
de gegevens van dit noodformulier.
Daarom wordt uw medewerking gevraagd:
u dient dit formulier zo volledig en spoedig mogelijk in te vullen en in te leveren bij de
groepsleerkracht van betreffend kind.
Denkt u eraan eventuele veranderingen meteen door te geven aan de administratie van de school
zodat deze gegevens actueel blijven?
Wij danken u bij voorbaat voor de door u te nemen moeite.

