Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op onze school laten wij vaak met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Deze opnames worden
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden zoals schoolreizen, activiteiten en tijdens de les. Ook uw
zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waar leerlingen
schade door kunnen ondervinden. Toch vinden we het belangrijk uw toestemming te vragen voor het gebruik
van foto’s en video’s van uw zoon/dochter wanneer een foto of video wel voor publicatiedoeleinden wordt
gebruikt. Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
zoon/dochter.
Indien wij een foto graag willen gebruiken op gedrukt materiaal zoals op posters of in de schoolgids of folder,
wordt er altijd nogmaals toestemming gevraagd. Een foto verschijnt dus niet zomaar zonder uw medeweten in
gedrukte media.
Zou u zo vriendelijk willen zijn het formulier op de achterzijde in te vullen en zo snel mogelijk ondertekend in te
leveren bij de administratie?
Mocht u onverhoopt na het tekenen van dit formulier een foto zien waar u geen toestemming voor geeft,
vragen wij u ons te informeren via daltonmavo@lentiz.nl of daltonhetgroenelyceum@lentiz.nl.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
de schoolleiding
Lentiz | Dalton MAVO & Het Groene Lyceum

TOESTEMMING BEELDMATERIAAL LEERLING

Naam leerling:…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
Geboortedatum leerling: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Indien minderjarig wettelijk vertegenwoordigd door:
Naam ouder/verzorger:………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Maak een keuze uit één van onderstaande opties:


dat er gedurende de gehele schoolperiode foto’s en video’s van mij gemaakt mogen worden door, of in
opdracht van Lentiz onderwijsgroep, en dat deze gebruikt mogen worden;
in de schoolgids en schoolbrochure
op posters van de school
op de website van de school
in de (digitale) nieuwsbrief van de school
op social media-sites van de school
in advertenties van de school
in persberichten en krantenartikelen over de school
in uitingen van de Lentiz onderwijsgroep (zoals jaarverslag)



dat er gedurende de gehele schoolperiode foto’s en video’s van mij gemaakt mogen worden door, of in
opdracht van Lentiz onderwijsgroep, en dat de school geen gebruik mag maken van het beeldmateriaal
waarop ik herkenbaar ben.

Ondertekening

Plaats:…………………………………………………..
Datum:………………………………………………….

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(indien minderjarig handtekening van wettelijk vertegenwoordiger)

