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Privacywetgeving en beeldmateriaal (= bijlage 8) 

 

Betreft: Schoolfoto’s 
 

Beste ouder(s), 
 

Het kan gebeuren dat de school of een tv-ploeg in de loop van het schooljaar foto's, video– of 

televisieopnames van de leerlingen maakt tijdens verschillende activiteiten in de klas en/of tijdens 

schoolse evenementen. Die gebruiken we om onze schoolwerking in kaart te brengen, maar ook om 

onze schoolwebsite en onze publicaties te illustreren. Door het schoolreglement te ondertekenen, 

geeft u stilzwijgend toestemming om niet – geposeerde, spontane foto's en sfeerbeelden te maken 

en te publiceren.  
 

Voor gerichte foto's hebben we volgens de privacywet uw expliciete toestemming nodig. Het gaat 

om geposeerde, individuele foto's en geposeerde groeps- en klasfoto's.  
 

We vragen u daarom om onderstaand invulstrookje nauwkeurig in te vullen. Als u zich in de loop van 

het schooljaar bedenkt en u vraagt om bepaalde beelden toch te verwijderen, dan geven we daar 

uiteraard gevolg aan. Volgens art. 10 en 12 van de privacywet heeft u immers recht op toegang, 

verbetering en verzet wanneer het gaat om uw persoonsgegevens. Meld dit dan wel aan de directeur 

en/of het secretariaat.  
 

Met vriendelijke groeten, 
 
Linde Verstappen 

Directeur  

  

Ik geef hierbij toestemming aan de school om vanaf heden beelden en / of foto’s van 

…………………………………………………………………  uit klas ……….. te maken.  
 
Datum …… / …… / …………      Handtekening ouder(s), 

 

Ik geef hierbij toestemming aan de school om vanaf heden beelden en / of foto’s van 

…………………………………………………………………  uit klas ……….. te publiceren.  

 

Deze foto’s mogen verschijnen: Ja Neen 

- Op de website van de school(*) 
 

 
 

- Overige publicaties(*) 

vb. schoolkrant, schoolfolder… 
  

(*) Zet een kruisje in het juiste vakje 

 

Datum   …… / …… / …………    Handtekening ouder(s), 
 
Opgelet: Indien u dit tijdens de schoolloopbaan van uw kind wenst te wijzigen, dan dient  

u dit persoonlijk of schriftelijk te melden aan de directie en/of secretariaat 
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