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Op onze school maken we geregeld foto- en/of filmopnamen. Zowel teamleiders,           
leerkrachten als studenten maken hiervan gebruik. Deze beelden gebruiken we om ons            
onderwijs te verbeteren. We gaan onder andere in gesprek over het leerkrachthandelen en             
effecten hiervan op kinderen. Ook maken we opnamen ten behoeve van pr-activiteiten. Wij             
hanteren inzake het maken van deze opnamen afspraken die het mogelijk verkeerde gebruik             
ervan wil voorkomen.  
Indien u echter van mening bent dat er géén opnamen gemaakt mogen worden van uw               
kind(eren) verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan het managementteam. Wij zullen er              
dan absoluut rekening mee houden. Indien wij geen bezwaren ontvangen gaan wij ervan uit              
dat opnamen voor pr en onderwijskundig gebruik toegestaan zijn. 
 
Ouders en leerlingen 
Gaat het om filmopname van een individueel kind dan wordt de ouders expliciet om              
toestemming gevraagd.  Hiervoor hanteren we een schriftelijke verklaring. 
 
Ouders hebben niet automatisch inzagerecht in de beelden. Dit vanwege het mogelijk            
schenden van de privacy van andere kinderen/leerkracht. Alleen beeldmateriaal dat gericht           
is op de begeleiding van hun kind kan in aanmerking komen voor inzage. De beelden die                
aan de ouders worden getoond, moeten aan de leerkracht bekend zijn en bij voorkeur              
samen met de leerkracht en de ouders worden bekeken. De leerkracht kan weigeren             
opnames aan de ouders beschikbaar te stellen. De ouders hebben geen recht op een kopie               
van de beelden.  
 
Inzage in de beelden door derden is niet mogelijk zonder dat de betreffende ouders en               
leerkracht(en) daar toestemming voor hebben gegeven. 
 
Gebruik van beelden voor openbare presentaties mag alleen met schriftelijke toestemming           
van degene die prominent (in close-up) in beeld is gebracht. 
 
Als de opnames gebruikt worden voor een ander doel moet dit met de betrokkenen worden               
besproken. 
 
Leerkrachten 
Opnames die gemaakt worden ter begeleiding van een leerkracht zijn niet ter inzage voor              
derden zonder dat de leerkracht daar toestemming voor heeft gegeven. 
 
Leerkracht weet wie de ruwe opnames bekijken. 
 
Gebruik van beelden voor openbare presentaties mag alleen met schriftelijke toestemming           
van degene die prominent (in close-up) in beeld is gebracht. 



 
 
Als de opnames gebruikt worden voor een ander doel moet dit met de betrokkenen worden               
besproken. 
 
 
 
 
 
 
 
Beeldmateriaal 
Het ruwe beeldmateriaal ten behoeve van de begeleiding van kinderen en leerkrachten zijn             
eigendom van de maker van de opnames/begeleider en wordt beschouwd als “persoonlijke            
aantekeningen”. 
 
Gemonteerde beelden zijn eigendom van de leerkracht. 
 
Het ruwe beeldmateriaal wordt gewist nadat er een montage is gemaakt, tenzij anders             
overeengekomen. 
 
Materiaal kan tot 2 jaar na dato worden bewaard en wordt vervolgens vernietigd, tenzij              
anders is overeengekomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


