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Betreft: toestemming publicatie beeldmateriaal 

 

Beste ouders/verzorgers, leerlingen,  

 

Onze school laat met foto’s en video’s zien wat op school en tijdens schoolactiviteiten gebeurt. 

Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, 

schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.  

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor 

leerlingen schade kunnen ondervinden en we plaatsen bij foto’s en video’s zonder expliciete 

toestemming geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te 

vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. 

Leg uw keuze van in Somtoday 

U kunt uw toestemming vastleggen via de elo van Somtoday. Bij ‘Mijn profiel’ ziet u onder 

‘Portretrecht’ waarvoor u toestemming kunt geven. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en 

video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.  

We willen u vragen om uw toestemming met uw zoon/dochter te bespreken. Leerlingen tussen 

12 en 16 jaar willen soms zelf (mede) een keuze maken over gebruik van beeldmateriaal. Als u 

uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf of en waarom het gebruik van foto’s en video’s wel 

of niet mag. Vanaf 16 jaar mogen leerlingen volgens de wet zelf bepalen of beeldmateriaal 

gebruikt mag worden. 

Als we foto’s en video’s willen gebruiken, voor een ander doel dan hierboven omschreven, 

nemen we contact met u op. 

Wijzigen van toestemming 

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later 

moment alsnog toestemming geven. U past uw keuze aan in de elo van Somtoday. Vanaf het 

moment dat de toestemming wordt ingetrokken, plaatsen we geen nieuw beeldmateriaal meer 

van uw zoon/dochter. Heeft u een klacht over een eerder geplaatste foto? Neem dan contact op 

met G. Erens (gja.erens@bcpl.nl). 

 

 

Met vriendelijke groet, 

T.J.M. Viguurs 

Sectordirecteur Herle 
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