
 

 

Toestemming gebruik beeldmateriaal (AVG-formulier) 

 

Nijmegen, februari 2022 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Omdat beelden vaak sprekender zijn dan woorden, laten we regelmatig foto’s en (korte) video’s 
maken van activiteiten op en om onze school, zoals excursies, sportactiviteiten of 
buitenschoolse leersituaties. Ook het reguliere onderwijs brengen we van tijd tot tijd in beeld. 
Zo houden we iedereen die bij de school betrokken is op de hoogte van de diverse activiteiten 
en sfeer. Daarnaast gebruiken we beeldmateriaal voor onze werving. Ouders en leerlingen die 
zich oriënteren op een middelbare school, krijgen zo een levendig beeld van Het Rijks 

Wij gaan zorgvuldig om met dit beeldmateriaal en plaatsen geen foto’s of video’s die schadelijk 
voor leerlingen kunnen zijn. Ook plaatsen we bij het beeldmateriaal geen namen van leerlingen, 
tenzij anders overeengekomen en vastgelegd. Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht 
om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind.  

Met deze brief vragen we uw toestemming voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal 
(foto’s en video’s) van uw kind voor verschillende doeleinden. Op het formulier op de 
achterkant kunt u per doelstelling uw toestemming geven.   

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt 
gemaakt. Het kan gebeuren dat andere ouders of leerlingen foto’s maken tijdens 
schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat 
iedereen zorgvuldig omgaat met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet. 

U mag de door u gegeven toestemming op elk moment intrekken. Ook kunt u op een later 
moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming gebruiken en delen we geen 
beeldmateriaal van uw kind.  

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!  

Met vriendelijke groet, 

 
Mariet van de Ven 
directeur              

 

 

 

Z.O.Z. 

 

  



 

Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal  

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van:  ……………………………..……………………………         

aanmelding voor leerjaar …….….. 

dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) gebruikt mogen worden voor*:  

Beeldmateriaal mag door 
Het Rijks gebruikt worden: 
 

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen: 

 Beeldmateriaal in 
schoolgids en/of 
schoolbrochure (SG) 

Informeren van toekomstige ouders en toekomstige 
leerlingen over de school en de onderwijsmogelijkheden. De 
brochure heeft een wervend karakter.  De schoolgids heeft 
een informatief karakter. 

 Beeldmateriaal in de 
promotiefilm van de school 
(PF) 

Informeren van toekomstige ouders en toekomstige 
leerlingen over de school en de onderwijsmogelijkheden. De 
promotiefilm heeft een wervend karakter. 

 Beeldmateriaal op de 
openbare website van de 
school (WS)    

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) 
leerlingen over de school, het gegeven onderwijs en diverse 
onderwijs- en schoolactiviteiten.  
 

 Beeldmateriaal in de 
(digitale) nieuwsbrief voor 
ouders (NB) 

Ouders informeren over activiteiten en ontwikkelingen op en 
om school. 

 Beeldmateriaal tijdens 
reizen en excursies (EX)   

 

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) 
leerlingen over de school, het gegeven en te volgen onderwijs 
en diverse onderwijs- en schoolactiviteiten. 

 Beeldmateriaal op sociale 
media-accounts van de 
school (Facebook/Twitter/ 
Instagram) (SM) 

Informatie verspreiden over activiteiten en ontwikkelingen op 
school. Het delen van foto’s en (korte) filmpjes geeft een 
levendig beeld over het gegeven onderwijs, de activiteiten en 
de sfeer op Het Rijks. 

  Beeldmateriaal van 
lesfragmenten (LF) 

Coaching van medewerkers en toekomstige leraren voor 
opleidings- en scholingsdoeleinden (deze beelden worden na 
afloop gewist) 

* aankruisen waarvoor je toestemming geeft 

 

Datum:     .............................................................................. 
 

Naam ouder/verzorger:  .............................................................................. 

 
Handtekening ouder/verzorger: .............................................................................. 

 

→ Graag zo spoedig mogelijk inleveren op Het Rijks t.a.v. de administratie 


