
 

 
    GO! Basisschool De Sprong  +32 (0) 89 56 04 82             

    Burgemeester Philipslaan 78   secretariaat@desprongmaaseik.be 
                                                                3680 Maaseik            www.desprongmaaseik.be 

                                                                                                                            
                                                                                 

 
 
 
 

Privacywetgeving en beeldmateriaal 

Beste ouder(s) 

Het kan gebeuren dat de school of een mediakanaal in de loop van het schooljaar foto's, 
video– en/of geluidsmateriaal van de leerlingen maakt tijdens verschillende activiteiten in 
de klas en/of tijdens schoolse evenementen*. We kunnen die gebruiken we om onze 
communicatiekanalen (schoolwebsite, sociale media...)** en onze schoolwerking in kaart 
te brengen of onze publicaties te illustreren.  

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, ook 
wel AVG of GDPR genoemd, dient de school hiervoor uw individuele toestemming te 
vragen. Indien u in de loop van het schooljaar uw keuzes wenst te wijzigen, neem dan 
contact op met de directeur en/of het secretariaat van de school, die u vervolgens een 
nieuw toestemmingsformulier ter ondertekening zal geven.  

Zowel op schoolcampus als tijdens de buitenschoolse activiteiten mag enkel beeldmateriaal 
worden gemaakt met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen. Naast 
de uitdrukkelijke toestemming om beeldmateriaal te maken, is de schriftelijke 
toestemming van de gefotografeerde, gefilmde of opgenomen personen nodig om het 
beeldmateriaal te gebruiken, te verspreiden en te publiceren. In dit formulier kan u 
aangeven of en in welke mate u toestemming geeft voor het maken en publiceren van dat 
beeldmateriaal. 

Met vriendelijke groeten,  

Linde Verstappen 
Directeur   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik, ondergetekende, ouder/ voogd / opvoedingsverantwoordelijke van 
…………………………………..................................  (naam leerling) verklaar hierbij het volgende:   

Algemeen  

 Ik werd ervan in kennis gesteld dat de toestemmingen die in dit formulier worden gegeven 
ten alle tijde kunnen worden herroepen of gewijzigd na contactname met de directeur.  



Maken beeldmateriaal  

 Ik werd ervan in kennis gesteld dat de school tijdens verschillende evenementen en 
activiteiten foto’s en beeldopnames kan (laten) maken.  

Ik geef hierbij de toelating dat gerichte foto’s worden gemaakt waarop de leerling 
herkenbaar en centraal in beeld wordt gebracht, alleen of samen met één of 
meerdere andere leerlingen tijdens een activiteit wordt uitgelicht of waarbij 
wordt geposeerd.  

ja      nee 

Gebruik van het beeldmateriaal      

Ik geef hierbij de toelating dat beeldmateriaal van de leerling wordt 
gepubliceerd op een publiek toegankelijk deel van de schoolwebsite. 

 ja    nee 

Dit geldt ook voor gerichte foto's.  ja     nee 

Ik geef hierbij de toelating dat beeldmateriaal van de leerling wordt 
gepubliceerd op een uitsluitend voor ouders afgeschermde website. 

 ja nee 

Dit geldt ook voor gerichte foto’s.  ja nee 

Ik geef hierbij de toelating dat dit beeldmateriaal wordt gepubliceerd in de 
schoolkrant. 

 ja nee 

Dit geldt ook voor gerichte foto’s.  ja nee 

Ik geef hierbij de toelating dat dit beeldmateriaal wordt gepubliceerd op 
sociale media (Facebook, Instagram, Twitter…) 

 ja nee 

Dit geldt ook voor gerichte foto’s.  ja nee 

     
Datum …… / …… / …………                                             Handtekening ouder(s) 

 

-- 

* Jaarlijkse fotosessie, extra-murosactiviteiten (vb. sportklassen, zeeklassen, 
stadsklassen...), feesten (vb. smuldag, Sinterklaas, carnaval, schoolfeest...), schoolreis, 
projecten (vb. Dag van de Kleuter, MEGA, gezond ontbijt...), sportactiviteiten (vb. sportdag, 
rollebolle, kronkeldiedoe, alles met de bal...), uitstappen (vb. brandweer, ziekenhuis, 
dierenarts...)... 

** Website van de school, sociale media (vb. FaceBook, Instagram...), schoolkrant, 
schoolfolder... 

 


