Beste ouders en verzorgers,
Onze school heeft een website en we zijn op het moment bezig met een
Facebookpagina. Op de website vindt u algemene informatie over onze
school, berichten over de groepen en foto’s van bijzondere activiteiten op
school.
Op de Facebookpagina worden korte berichtjes geplaatst van activiteiten die
op school hebben plaatsgevonden, vergezeld van enkele foto’s of filmpjes.
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 de Facebookpagina en andere vormen van social media.
Eenmalig, op het aanmeldformulier, hebben ouders al 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, de schoolgids/jaarkalender of in de nieuwsbrief.
Ik wil u vragen om onderstaand strookje in te vullen en uiterlijk woensdag 28 juni weer in te leveren bij een
van de leerkrachten. U kunt daarop aangeven of u wel of geen toestemming geeft voor het publiceren van
foto’s van uw kind op facebook of in lokale media. Wij zijn verplicht om van alle ouders een bewijs van
wel of niet akkoord te hebben. We vragen iedereen dus om het briefje in te leveren, ongeacht u
keuze!

Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met mij op.
Vriendelijke groeten,
Petra van der Molen, schoolleider.

Elke leerling heeft zijn eigen strookje, dus niet twee leerlingen op 1 strookje invullen a.u.b.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Inleveren bij de leerkrachten

De ouders van _______________________________ uit groep ____________________
geboortedatum _______________-___________-_________, geven

0 wel toestemming
0 geen toestemming
voor plaatsen van foto’s van hun kind op Facebook en andere vormen van social media.

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 foto’s van hun kind op de website van school

Datum __________-___________-_________

Handtekening ouder/verzorger 1 _________________________

Handtekening ouder/verzorger 2 _________________________

