Toelichting gebruik formulier toestemming
Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor
onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op
een schoolpas, rapport of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor
het gebruik van dat beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend
omgaan met beeldmateriaal van leerlingen).
In het toestemmingsformulier is aparte toestemming opgenomen voor verschillende categorieën. De
wetgever eist dat een ouder een goed geïnformeerde beslissing kan nemen, die ook specifiek is.
Wanneer de school groepsfoto’s wil publiceren waarop ook leerlingen staan voor wie geen
toestemming is gegeven, dan dienen deze onherkenbaar te worden gemaakt.
Foto’s maken door ouders op school
Onze school wil voor álle kinderen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar kinderen (en hun
ouders) bang hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd. Een schoolgebouw is niet zomaar een
openbare plaats waar iedereen toegang toe heeft. De school kan aan het verlenen van toegang
voorwaarden stellen zoals de regel dat fotograferen van leerlingen tijdens de les of in klas alleen is
toegestaan aan docenten.
Vanaf 25 mei 2018 mag u in school en tijdens activiteiten die door school georganiseerd zijn daarom
géén foto’s, video’s o.i.d. maken van de kinderen, ook niet als het uw eigen kind betreft. Het risico
dat er per ongeluk toch andere kinderen op staan is te groot.
De school maakt foto’s van activiteiten in en buiten de school. Deze foto’s worden gedeeld via het
ouderportaal. Dit gebeurt met een digitale camera, eigendom van school en niet via privé middelen
van het personeel.
U geeft via het toestemmingsformulier aan of uw kind door school gefotografeerd mag worden.
Heeft u dit nog niet gedaan?. We vragen u om dit formulier alsnog in te vullen.
Uiteraard mag u van ons verwachten, dat we deze afspraak handhaven tijdens een activiteit. Ouders
die zich niet aan de afspraak houden, vragen wij te stoppen en anders de school te verlaten.
Als er beeldmateriaal op het beveiligde deel van de website (ouderportaal) door ouders gekopieerd
wordt en vervolgens gedeeld via sociale media, is dat niet meer de verantwoordelijkheid van de
school. Indien uw kind ongewenst op een site staat, kunt u de betreffende ouder zelf aansprakelijk
stellen.
Toestemming geven door één of twee ouders
Het is de vraag of de toestemmingsverklaring door één of beide ouders moeten worden
ondertekend.
Als leerlingen jonger zijn dan 16 beslissen de wettelijk vertegenwoordigers (de ouders) over de
privacy. De wet gaat ervan uit dat je als school mag vertrouwen op de mededelingen van één ouder.
Als dat vertrouwen terecht is, dan is de andere ouder ook gebonden aan die mededeling. Bij het
ondertekenen van de toestemmingsverklaring, mag de school dus vertrouwen op de toestemming als
één ouder die geeft. Alleen als de school weet dat de andere ouder (die niet getekend heeft) tegen
de toestemming is, mag de school niet uitgaan van die ene ondertekening. Dan moet de school van
beide ouders toestemming hebben. Vooral bij gescheiden ouders kan het verstandig zijn om de
toestemming van beide ouders te vragen. Voor het intrekken van toestemming is de mededeling van
één ouder ook voldoende.
Bij twijfel is het beter om te vertrouwen op twee handtekeningen, of om de foto dan maar niet te
gebruiken.

