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Toestemming publicatie foto’s en video’s  

 

Culemborg, november 2019 

 

Beste leerling en ouder/verzorger,  

Ben jij jonger dan 16, dan is deze brief bestemd voor je ouders. 

Hierbij vragen we daarom toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal in te vullen 

via de profielpagina van Somtoday ELO account. Deze kunt u vinden via het leerling- of 

ouderportaal – Mijn SOM - Somtoday. 

 

Let op: de toestemming kan niet via de app worden ingevuld. 

De toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht 

worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders of leerlingen foto’s maken 

tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit 

dat deze ouders en leerlingen ook terughoudend zullen zijn bij het plaatsen van foto’s 

en video’s op internet.  

Wie geeft er toestemming 

Als leerlingen jonger zijn dan 16 jaar beslissen de wettelijk vertegenwoordigers (de 

ouders) over de privacy. Het KWC heeft meestal beide ouders geregistreerd. De wet 

gaat ervan uit dat je als school mag vertrouwen op de mededelingen van één ouder. 

Voor het intrekken van toestemming is de mededeling van één ouder ook voldoende. 

We onderscheiden de volgende soorten beeldmateriaal: 

 Beeldmateriaal voor didactische doeleinden of activiteiten die onderdeel zijn van het 

schoolprogramma (hiervoor is geen toestemming nodig); 
 

 Beeldmateriaal in nieuwsberichten voor social media (Twitter, Facebook, kwc-

culemborg.nl, waarop de leerling duidelijk op de voorgrond staat) 

Voor ons drukwerk en andere PR uitingen wordt vooraf schriftelijk toestemming 

gevraagd; 
 

 Schoolfotografie en KWC portalen (via de besloten portalen) 

Jaarlijks worden portretfoto’s gemaakt die gebruikt worden in programma’s en op 

een schoolpas voor identificatiedoeleinden (hiervoor is geen toestemming nodig). 

De schoolfotograaf maakt ook een klassenfoto, die door alle leerlingen uit de klas 

besteld kan worden. Indien hiertegen bezwaar is, kan dit worden aangegeven maar 

de leerling is zelf verantwoordelijk door niet bij de klas te gaan staan als deze 

groepsfoto wordt gemaakt. Als deze foto eenmaal is gemaakt, is dit niet meer terug 

te draaien; 
 

 Examenbeeldmateriaal (indien van toepassing, beeldmateriaal in jaarboek en 

galafoto's die worden gedeeld via de besloten portalen). 

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere 

leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze 

thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet 

mag. Voor meer informatie verwijzen wij naar dit schema. 

 

Met vriendelijke groet, 

A.J.H.M. Bergenhenegouwen 

Functionaris gegevensbescherming 
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