
 

Eerste Ouder Toestemming Publicatie ( beeld- en geluidmateriaal )  
 
 

Hilvarenbeek, september 2019 

 

Beste ouder/verzorger,  
 
Op onze Samenwijs-locatie laten wij u met beeldmateriaal zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden 
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.  
 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met beeldmateriaal. We plaatsen bij beeldmateriaal geen namen van 
leerlingen. Door de wet op de privacy, is het verplicht om uw actieve toestemming te vragen voor het gebruik 
van beeldmateriaal van uw zoon/dochter en deze jaarlijks te kunnen herzien 
 
Met dit formulier vragen we daarom uitdrukkelijk uw toestemming voor het gebruik van 
beeldmateriaal van uw zoon/dochter.  
Lever dit ingevulde formulier of de antwoordstrook in op de Samenwijs locatie van uw kind. 
Uw toestemming wordt vastgelegd in het administratie systeem: Konnect of ParnasSys 

 

Voor de onderwijs - organisatie vragen wij tevens toestemming om uw telefoonnummer en email 
door te geven aan de andere ouders van de groep en met name de klassenouder in een Whatsapp 
groep 
 
 
Alvast dank voor uw medewerking!  
Met vriendelijke groet, 
 
Arnoud van Leuven / voorzitter college van bestuur 
Ben Hagenberg / privacy officer 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Hierbij verklaren ondergetekende, ouders/verzorgers van:  
 

Naam kind: ………………………………………………………………………………..  
 
Opvang locatie…………………………………………………………… Onderwijs Groep ………………..….. 
 
dat beeldmateriaal gebruikt mag worden.  
( aankruisen wat voor u van toepassing is en  waarvoor u toestemming geeft ) 
 
 in Konnect ( Software van opvang ) 
 in de (digitale) nieuwsbrieven 
 in de Samenwijs locatiegids, infobrochure en locatiekalender 
 op social media accounts van de locatie ( bv. Whatsapp, Instagram, Pinterest, Youtube, Facebook ) 
 op het gesloten deel van de website van Stichting Samenwijs 
 
 

Tevens geeft ik: 
 toestemming om mijn email door te geven aan de ouders van de groep van mijn kind 

 toestemming om mijn telefoonnummer door te geven aan de ouders van de groep van mijn kind  
 
 
Datum:  ................................................. 
 
 
Naam ouder/verzorger: ................................................................................................... 
 
 
Handtekening  ................................................................................................................ 
 
PS: In het kader van de AVG wetgeving, dienen gescheiden ouders beide te tekenen. 
( zie de toelichting op de website )  


