Amsterdam, maart 2019

Beste leerling en ouders/verzorgers,
Op onze school gebruiken we foto- en videomateriaal voor diverse toepassingen. In het formulier bij
dit bericht treft u een overzicht aan voor welke toepassingen we het beeldmateriaal gebruiken. In
dat overzicht kunt u aangeven voor welke toepassingen u toestemming geeft om beeldmateriaal van
uw zoon/dochter te gebruiken. Hieronder lichten wij dit toe.
Wettelijke regeling
Voor beeldmateriaal geldt in sommige gevallen dat er een wettelijke grondslag is die het gebruik van
beeldmateriaal toestaat, bijvoorbeeld voor inschrijving op de school en voor het geven van
onderwijs. Voor gevallen waarin deze grondslag ontbreekt, zullen wij u altijd om uw toestemming
vragen. Zo gebruikt onze school foto- en beeldmateriaal om iedereen goed te informeren, om buiten
de school te laten zien waar we mee bezig zijn en welke resultaten worden behaald, bijvoorbeeld om
het plezier van schoolreizen of samenwerking in projecten te tonen. Met bijgaand formulier kunt u
aangeven of u hier toestemming voor verleent. Het is goed als u, leerling en ouder(s)/verzorger(s), dit
samen bespreekt.
Uw toestemming wordt gevraagd voor de inschrijvingsduur van de leerling. Elk jaar zullen wij u erop
attenderen om de eventuele toestemming die verleend is opnieuw zorgvuldig te overwegen. U hebt
het recht om elk onderdeel van de toestemminglijst op elk gewenst moment aan te passen.
Belangrijk om te weten!
Als het formulier niet ingevuld is, wordt ervan uitgegaan dat u op alle verzoeken géén toestemming
verleent. Wij vragen u echter om een bewuste keuze te maken, zodat we in de toekomst op een
juiste en transparante wijze het gebruik van beeldmateriaal kunnen legitimeren.
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van beeldmateriaal voor doeleinden anders dan de grondslagen
of de in het overzicht genoemde toestemmingen, zal er altijd contact met u worden opgenomen om
u te informeren en alsnog toestemming te vragen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met het
beeldmateriaal.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Rijlaarsdam,
rector-bestuurder Ir. Lely Lyceum

Toestemming gebruik beeldmateriaal door Ir. Lely Lyceum
Fijn dat u dit formulier invult. Hiermee geeft u de school toestemming voor gebruik van
beeldmateriaal van uw kind. Beeldmateriaal betekent: foto en/of video. Deze toestemming geeft u
voor de duur van de inschrijving van uw kind op onze school. Elk jaar zullen wij u erop attenderen om
de eventuele toestemming die verleend is opnieuw zorgvuldig te overwegen. U hebt het recht om elk
onderdeel van de toestemminglijst op elk gewenst moment aan te passen.
Hoe werkt het?
Eerst vult u uw gegevens in: uw naam en de naam van uw kind. Daarna kruist u aan waarvoor u
toestemming geeft. U kunt in één keer toestemming geven of per onderdeel. Daarna ondertekenen
beide ouders/verzorgers (of alleen u als u de enige ouder of verzorger bent) het formulier en vult u
de datum in waarop u het formulier hebt ingevuld.

Mijn naam is: ………………………………………………………………………
Ik ben ouder/verzorger van (naam kind): ………………………………………………………………………………….
O

Ik geef de school toestemming voor gebruik van beeldmateriaal in alle hieronder genoemde
gevallen (schoolpublicaties, het gebouw van de school, de website van de school en
publicatie binnen de school)

O

Ik geef de school alleen toestemming voor gebruik van beeldmateriaal voor:

O

O

schoolpublicaties (schoolgids, informatiebrief)

O

promotie-activiteiten, zoals voor bijzondere activiteiten en voor werving open dagen,
zowel binnen als buiten de school

O

presentaties en via beeldschermen binnen het gebouw van de school

O

het laten maken van een portret- en groepsfoto door een fotograaf van de school

O

de website van de school

O

publicatie binnen de school, bij voorbeeld owanden van hal, lokalen en/of gangen

O

social media

Ik geef geen toestemming voor gebruik van beeldmateriaal

Datum ondertekening: …………………………………………………………………….
Handtekening ouder/verzorger 1:

Handtekening ouder/verzorger 2:

………………………………………………….

………………………………………………….

