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Toestemmingsformulier gebruik 

beeldmateriaal 

 
Op verschillende manieren informeren we nieuwe en huidige ouders over het onderwijs op 
onze school, dit doen we o.a. door middel van het maken van foto’s en video’s. Deze 

opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens 
activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in 
video’s) te zien zijn. We gaan zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij vinden het belangrijk 
om uw toestemming te vragen. Zonder uw toestemming publiceren wij geen beeldmateriaal 
van uw kind. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze 

opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat ouders zelf foto’s maken tijdens 
schoolactiviteiten. Wij hebben daar geen invloed op, maar we willen ouders vragen om 
terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. U mag altijd 
terugkomen op de door u gegeven toestemming.  
 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger* van: 
 

 
…………………………………………………………............................................................................  

 
 
uit groep …………………………………….…   
 

 

Dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door 
KBS St. Pancratius gebruikt mag worden in 
de volgende uitingen: 

Voor de volgende doeleinden 

 
In de schoolbrochure en flyers van de 
school 

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) 
leerlingen over de school en de onderwijs mogelijkheden. 
Daarnaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-
doeleinden van de school. 

 
Op de website van de school:      
www.stpancratius.nl 

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) 

leerlingen over de school, het gegeven en te volgen onderwijs. 
Daarnaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-
doeleinden van de school. 

 
 

Binnen de Parro app  
(afgeschermde groep).    
(Deze app is alleen toegankelijk voor 
ouders) 

Ouders informeren over activiteiten en ontwikkelingen op en 
om school. 

 
In de (digitale) nieuwsbrief. 
(De nieuwsbrief wordt via e-mail verspreid 
aan ouders)  

Ouders informeren over activiteiten en ontwikkelingen op en 
om school. 

 
Op sociale-media accounts van de 
school (Facebook). 

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

 Beeldcoachtraject en stagebegeleiding 

In het beeldcoachtraject en bij stagebegeleiding worden 
filmopnames gemaakt voor het begeleiden en coachen van de 
leerkracht of stagiaire. Deze beelden worden dus uitsluitend 

voor educatieve doeleinden gebruikt.  

 
 



 

 

 

Toestemming intrekken 

Mocht u op enig moment deze toestemming willen intrekken, dan kan dit op ieder gewenst 
moment door een e-mail te sturen naar: panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl 
 
Bewaartermijn 
Om een goede administratie bij te kunnen houden, bewaren wij deze persoonsgegevens tot 
en met de uitschrijving van de betreffende leerling op een beveiligde server. 

 

 
Datum ondertekening:………………………………………………..………………………..   
 
  
 
Naam ouder/verzorger:…………………………………………………………………………..…………………………..

   
 
 
 
 
Handtekening ouder/verzorger: ………………………………………………………………...…… 
 

 

* Wij gaan er vanuit dat dit formulier wordt ondertekend door de ouder die het ouderlijk 
gezag heeft over zijn/haar zoon/dochter, en dat deze toestemming afgestemd wordt met de 
partner indien deze ook ouderlijk gezag heeft. 
 

 


