Wijzigingsformulier toestemming gebruik beeldmateriaal
Met dit formulier wijzigt u uw toestemming voor de doeleinden waarvoor wij beeldmateriaal van uw
zoon/dochter mogen gebruiken. Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor welke doelen wij dit
zouden willen gebruiken en kunt u aankruisen welke toestemming u wel/niet geeft.
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment
alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter
gebruikt en gedeeld worden. Na ondertekening en inlevering van dit wijzigingsformulier vervalt uw
eerder gegeven toestemming en wordt de meest recent gegeven toestemming van kracht.
Publicatie:

Doel

In

de (digitale)
nieuwsbrief

Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en ontwikkelingen ☐ ja
op en om school.

☐ nee

Op het besloten deel
van de website/app van
de school

Informeren van ouders en leerlingen over de onderwijsactiviteiten
zoals schoolreisjes, excursies, schoolfeesten, etc.

☐ ja

☐ nee

In de schoolgids en/of
schoolbrochure

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen
☐ ja
over de school en het onderwijs en om een indruk te delen over het
onderwijs op school. Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt
voor PR-doeleinden van de school.

☐ nee

Op sociale-media
accounts van de school
(Facebook, YouTube)

Informatie en beeldmateriaal verspreiden over activiteiten (zoals
☐ ja
excursies en schoolreisjes) en ontwikkelingen op en rondom school.
Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het gegeven
onderwijs op school.

☐ nee

Op de openbare website
van de school

Informeren van (toekomstige) ouders, (toekomstige) leerlingen en
andere geïnteresseerden over de school, het geven en volgen van
onderwijs, geven van informatie over diverse onderwijsactiviteiten
zoals schoolreisjes, schoolfeesten, etc. Hiermee wordt een indruk
gegeven van de school.

☐ ja

☐ nee

Voor
onderzoeksdoeleinden

Gebruik van gegevens voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld
☐ ja
cohortonderzoeken, door onderzoekspartijen zoals het CBS,
Universiteiten of door eigen studenten.
De school maakt klassenfoto’s. Deze foto wordt beschikbaar gesteld ☐ ja
aan alle ouders en leerlingen van de klas als leuke herinnering voor
later. De klassenfoto wordt niet gepubliceerd.

☐ nee

Op de klassenfoto

Toestemming*

☐ nee

* Kruis aan om toestemming te geven (digitaal: door eenmaal op het vakje te klikken kruist u het aan).

Ondertekening door ouder(s)/verzorger(s) van: ………………………………………
Naam van ouder/verzorger 1

Naam van ouder/verzorger 2

Handtekening

Handtekening

Datum:

Datum:

Wijzigingsformulier beeldmateriaal
Deze school maakt deel uit van Stichting Meer Primair

(naam leerling)

