
 
 

 

 

 

 

Bree, 1 september 2021 

Waarover gaat deze brief?  Toestemming voor het maken en publiceren van foto’s  

Wat vragen we van je?  Graag lezen, invullen, ondertekenen en zo snel mogelijk met je kind mee 

terug naar school geven  

  

Voornaam en naam van je kind:   ………………………………………………………………….   

Klas:      ………………………………………………………………….   

Schooljaar:       2021-2022  

Basisschool De Wissel en ’t Ittertuintje vragen je uitdrukkelijke toestemming voor het maken en 

publiceren van foto’s en filmpjes van je kind. Dat is nodig om aan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) te beantwoorden. De AVG is de wetgeving over informatieveiligheid 

en privacy. Het maken en publiceren van foto’s en filmpjes voor doeleinden van public relations 

is een verwerking van persoonsgegevens die buiten het nakomen van onze verplichtingen valt.  

Wil je hieronder duidelijk je keuze aanvinken met betrekking tot het maken en publiceren van 

foto’s of filmpjes van je kind voor doeleinden van public relations
1

.  

 

Maken van foto’s             O  Ja                            O Nee 

*Op intern platform, alleen toegankelijk voor leerlingen ouders en personeel.     O ja    O nee               

*Op de schoolwebsite van de school www.dewissel-opitter.be                       O ja    O nee      

*Op de facebookpagina van de ouderraad                                             O ja    O nee      

*Als illustratie in schoolbrochure of –folders                                         O ja    O nee        

*In de pers, bijvoorbeeld bij een artikel in krant of parochieblad of naar                                    

aanleiding van een actie of wedstrijd                                                 O ja    O nee  

 Maken van filmpjes         O  Ja                            O Nee 

*Op intern platform, alleen toegankelijk voor leerlingen ouders en personeel.    O ja    O nee               

*Op de schoolwebsite van de school www.dewissel-opitter.be                      O ja    O nee      

*Op de facebookpagina van de ouderraad                                            O ja    O nee      * 

*Voor een tv-programma, bijvoorbeeld voor een nieuwsitem over onderwijs                                   

voor een reportage over onderwijs                                                   O ja    O nee  

 

DATUM : ……………………………          NAAM OUDER : ………………………… 

    

 Handtekening :    ……………………………. 
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 De toestemming die we vragen gaat niet over het maken van (individuele) foto’s maken voor administratief gebruik (bijvoorbeeld een 

individuele foto die gebruikt wordt in het leerlingendossier). Dat mag de school ook zonder uw toestemming.  

http://www.dewissel-opitter.be/
http://www.dewissel-opitter.be/


 

 


