Onderwijs-activiteit en daarvan foto's maken, mag dat nog.?

De AVG wet, ( inmiddels een veel gehoord begrip ) is daar duidelijk over: Ja, dat mag.
Maar……….wat doe je vervolgens met die foto's ? Daar zit de spanning.
1. De Opvang & Onderwijs locatie mag alleen foto's publiceren op het afgesloten deel
van de website, MET toestemming van de ouders.
Duidelijk en zo gaan we daar ook mee om.
2. Maakt een leerkracht ( ook stagiaires ) foto’s voor privé gebruik, geldt bovenstaande
als hij of zij die foto’s wil publiceren. De betreffende is immers in dienst van onze
stichting en dient zich professioneel te houden aan het beleid.
3. De ouders mogen foto’s maken van hun eigen kind en daarmee doen wat ze willen.
Het is wel HEEL verstandig, bij publiceren te denken aan de rechten van hun kind !
4. Maakt een ouder een foto van het kind, met een of meer andere kinderen daarbij en
plaatst die vervolgens op een of ander publiek openbaar sociaal medium, dan wordt
het een ander verhaal. Omdat die foto is gemaakt tijdens een specifieke
schoolactiviteit, en duidelijk herkenbaar zijn, zijn de kinderen op die foto te
herleiden tot die onderwijslocatie en mag dat dus NIET.
Plaats je die foto's op een eigen klein afgeschermd privé-deel, mag het WEL.
Ga er dus heel bewust mee om.
5. De journalist, heeft te maken met journalistieke vrijheid en valt onder “vrijheid van
meningsuiting”. Die mag WEL ongevraagd foto’s maken en publiceren. Wel is het
gebruikelijk dat een journalist, die foto’s maakt, of laat maken, zich meldt bij de
onderwijs locatie.
Ten aanzien van de rechten het kind, is het verstandig als een journalist, zich vooraf
kenbaar maakt en zo de keuze geeft aan de kinderen die hij/zij wil fotograferen.
Iedereen heeft namelijk het recht op vergetelheid.
Op al onze locaties is deze tekst verspreid onder de ouders, via een nieuwsbrief, en/of op de
site, zodat we zeker weten, dat u van deze regels op de hoogte bent.
Laten we met elkaar afspreken ons er aan te houden, want Wetten maken is één, maar ze
ook daadwerkelijk uitvoeren is twéé.
Bedankt voor uw medewerking
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