Beste ouders/ verzorgers,
Onze school heeft een website. Op de website vindt u algemene informatie over onze school, berichten
over de groepen en groepsfoto’s.
In de Wet bescherming persoonsgegevens staat dat zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders
geen foto’s online geplaatst mogen worden. Daarom willen wij uw toestemming vragen voor het plaatsen
van foto’s van uw kind(eren) op onze website en verschillende vormen van sociale media (Facebook, etc.).
Gemaakte programma’s voldoen aan algemene fatsoensnormen en aan de ‘goede smaak”; dit ter
beoordeling aan een referentie-commissie bestaande uit een aantal ouders en een aantal leerkrachten van
de school c.q. Stichting OPO Borger-Odoorn
Eenmalig, op het aanmeldformulier, hebt u al of geen toestemming gegeven voor het verstrekken van
persoonlijke gegevens aan andere bij de school betrokken instellingen en voor het plaatsen van foto’s op
de website.
Naast het plaatsen van de groepsfoto op de website vragen wij ook uw toestemming voor het plaatsen van
foto’s op sociale media (Facebook, etc.), als ook voor in de schoolgids/jaarkalender of in de nieuwsbrief. Dit
uiteraard onder de voorwaarden als genoemd in het protocol.
Voor de goede orde melden we u dat het uiteraard altijd mogelijk is om op uw eigen moment de
toestemming in te trekken. Dit kan per mail naar: h.kamies@opoborger-odoorn.nl
Ik wil u vragen om onderstaand strookje in te vullen en uiterlijk vrijdag 6 september a.s. weer in te leveren
bij de leerkracht. U kunt daarop aangeven of u wel of geen toestemming geeft voor het publiceren van
foto’s van uw kind in de groepsapp, op de website of sociale media of in lokale media. |
Wanneer u het strookje niet inlevert, dan ga ik uit van ´instemming´.
Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact op met de schoolleiding.
U krijgt na de sluitingstermijn een schriftelijke bevestiging van uw keuze. Deze keuze wordt in het dossier
van uw kind opgenomen.

Vriendelijke groeten,
Henriët Kamies

Inleveren bij de leerkracht van de groep:
De ouders/ verzorgers van _______________________________ uit groep ____________________
geven voor het scholjaar 2019-2020:

0 wel toestemming
0 geen toestemming
voor plaatsen van foto’s van hun kind op verschillende vormen van sociale media (Facebook, etc.)

0 wel toestemming
0 geen toestemming
voor plaatsen van foto’s van hun kind in de nieuwsbrief, schoolgids, jaarkalender of lokale kranten.

0 wel toestemming
0 geen toestemming
voor publiceren van de groepsfoto van hun kind op de website van school

0 wel toestemming
0 geen toestemming
opnames door instanties/ partners (deze opnames mogen alleen voor studiedoeleinden gebruikt worden)

0 wel toestemming
Opnames voor (regionale) TV programma’s

0 geen toestemming

Handtekening ouder/verzorger

Handtekening ouder/verzorger

_________________________

1

__________________________

2

