
Toestemming gebruik foto’s en video’s  

Amsterdam, februari 2020  
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Op school gaan wij zorgvuldig met de persoonlijke gegevens van onze leerlingen om. Dit is 
tegenwoordig ook wettelijk verplicht. Met behulp van Parro houden wij met ieders 
specifieke voorkeuren rekening. Let er op dat u deze privacy voorkeuren instelt als uw kind 
op De Pinksterbloem begint. U kunt deze op ieder moment aanpassen. 
 
Daarom vragen wij u toestemming voor deze gegevens, te weten:  
- gebruik van foto’s en video’s van uw kind(eren)  
- het maken van foto’s door de schoolfotograaf  
- het gebruik/delen van uw adres en contactgegevens  
- het gebruik van Sociale media 
Hieronder de uitleg wat deze toestemming precies inhoudt. 
 
Foto’s en video  
Tijdens schoolactiviteiten maken we regelmatig foto’s en video’s. Dit beeldmateriaal 
gebruiken we om ouders en andere geïnteresseerden te laten zien waar we mee bezig zijn. 
Uiteraard betekent dit dat ook uw zoon/dochter op deze foto’s (en soms video’s) te zien kan 
zijn. Beeldmateriaal kan getoond worden op/in: 
· de website (www.depinksterbloem.nl) 
· de webshop (www.pinksterbloem.basisschoolwebwinkel.nl) 
· in de schoolgids en de nieuwsbrief 
· de Facebookpagina van de 4e Montessorischool 
· schoolapp ‘Parro’ binnen de groep van uw kind 
· voor opleidingsdoeleinden 
  
Wij plaatsen geen opnames waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden en we 
vermelden hierbij geen namen van leerlingen. Op sociale media plaatsen we alleen kinderen 
in groepsverband en we maken deze foto’s bij voorkeur van de zijkant of van een afstand. 
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van ons, 
worden gemaakt. Het kan voorkomen dat ouders foto’s maken in de school. We vragen alle 
ouders zeer terughoudend te zijn bij het delen en plaatsen van foto’s waar mogelijk andere 
dan hun eigen kinderen op te zien zijn. Wilt u uw toestemming samen met uw kind(eren) 
bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken. 
 
Zo kunt u uw privacy voorkeuren instellen op Parro: 
- Ga naar het vierde tabblad, knop rechts onderin 'Instellingen'.  
- Ga naar ‘Privacy voorkeuren'. 
- Druk op het potloodje achter het kind en geef per kind aan wat de voorkeuren zijn. 
 
Zo kan u als ouder meteen doorgeven waar u wel en juist geen toestemming voor geeft. Ook 
tijdens het schooljaar kan u dit inzien en eventueel aanpassen.  
  

http://www.depinksterbloem.nl/
http://www.pinksterbloem.basisschoolwebwinkel.nl/


Schoolfotograaf 
Ook voor foto’s gemaakt door onze schoolfotograaf is toestemming nodig. Het betreft 
toestemming voor de klassenfoto en voor de individuele foto (eventueel met broertje(s) en 
of zusje(s)). Wij plaatsen zelf geen klassenfoto’s op onze websites en of sociale media. Wij 
vragen alle ouders hierin terughoudend te zijn. 
 
Adressenlijst  
Op onze school wordt er, per klas, een lijst gemaakt met de adressen van leerlingen. Deze 
lijst met contactgegevens is om te kunnen overleggen met andere ouders, als de kinderen 
(buiten schooltijd) willen afspreken of als er vragen zijn rondom school, overblijf, etc. Wij 
vragen hierbij uw toestemming om de naam van uw kind, diens adres en uw 
telefoonnummer te mogen delen met de andere ouders van de school. Als u er bezwaar 
tegen heeft, wordt de naam van uw kind niet gedeeld (en moet u daar zelf voor zorgen). 
Deze informatie op de klassenlijst mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijk gebruik 
onderling, dus niet voor bijvoorbeeld reclame.  
 
Sociale media  
Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend 
personeel. Het gebruik hiervan is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. 
Het kan helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken en om contact 
te onderhouden met vrienden of klasgenoten. Maar sociale media brengen ook risico’s met 
zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens. Op school 
besteden we in ons lesprogramma hier aandacht aan. Voor het educatief gebruik van sociale 
media in de klas door uw kind(eren), vragen wij uw toestemming.  
 
Let op: indien u uw privacy voorkeuren niet instelt, dan geeft u daarmee op alle punten geen 
toestemming en zal uw kind dus op geen enkele foto verschijnen en ook niet op de 
klassenfoto van de schoolfotograaf.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Valeri Ligterink & Fedor de Groot  
Directie 4e Montessorischool De Pinksterbloem 
 


