Betreffende: Toestemmingsformulier in het kader van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Boxmeer, 21 augustus 2018
Beste ouders en/of verzorgers,
Beeldmateriaal
Op school maken wij beeldmateriaal (foto’s en video’s) van verschillende activiteiten. Dit
beeldmateriaal plaatsen wij per schooljaar op een beveiligd deel van onze website.
De leerkrachten maken beeldmateriaal (foto’s en video’s) en zetten dit beeldmateriaal,
uiteraard met toestemming van de ouders, op het met een wachtwoord beveiligde deel van
onze website. Soms ontvangt u een link met een beveiligde code van ons om beeldmateriaal
en/of documenten te bekijken en/of te downloaden.
Als er beeldmateriaal van het beveiligde deel van de website door ouders gekopieerd en
gedeeld wordt (bijvoorbeeld via sociale media), is dat niet meer de verantwoordelijkheid van
de school. Totdat er meer duidelijkheid is vanuit onze overkoepelende stichting Optimus p.o.
over het gebruik van sociale media, plaatst de school geen berichten op sociale media.
Ouders mogen op school geen foto’s maken van andere kinderen, bijvoorbeeld tijdens een
verjaardag of schoolviering. De school organiseert dat er foto’s worden gemaakt van de
diverse schoolactiviteiten en deelt deze vervolgens met de ouders via het beveiligde deel van
de website. Filmen door ouders wordt niet toegestaan.
Leerlingenadministratie
Ons leerlingenadministratiesysteem Parnassys voldoet aan de wettelijk gestelde eisen in het
kader van de AVG.
Bij de overdracht van leerlingendossiers naar andere basisscholen, scholen voor voortgezet
onderwijs of andere instanties vragen wij ouders apart om toestemming. De overdracht van
leerlingendossiers verloopt via beveiligde systemen.
Toestemming van (beide) ouders
Ik verzoek u vriendelijk om het toestemmingsformulier op de achterkant te ondertekenen en
zo snel mogelijk retour te geven naar school.
Wanneer beide ouders het wettelijk gezag hebben over hun kind(eren), moeten beide ouders
toestemming geven middels het ondertekenen van een toestemmingsformulier.
Bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Cindy Langens,
Directeur Daltonbasisschool de Bakelgeert

Toestemmingsformulier van augustus 2018 tot en met juli 2019 in het kader van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor gebruik beeldmateriaal en
persoonsgegevens.
Hierbij verklaren de ouders van………………………………………………………………………….uit groep ……………
akkoord te gaan met het volgende (graag aankruisen waarvoor toestemming wordt gegeven):
Beeldmateriaal (foto’s en video’s) mag door Daltonbasisschool de Bakelgeert gebruikt worden
voor de volgende doeleinden.

□
□
□
□
□

In de schoolgids en/of het Bakelpraatje (nieuwsbrief)
Voor het informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de
school en het onderwijs. Hiernaast wordt beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden
van de school.
Op de openbare website van de school
Voor het informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de
school, het onderwijs en diverse activiteiten van school, zoals het schoolreisje,
excursies, vieringen, etc.
Op beveiligde delen van de website van de school (o.a. fotoalbum en klassenpagina)
Voor het informeren van ouders en leerlingen over diverse activiteiten van school, zoals
het schoolreisje, excursies, vieringen, projecten, etc.
In gesloten onderwijssystemen, zoals Google Suite, waarmee in de klas wordt gewerkt
Voor het verwerken, maken en presenteren van onderwijsopdrachten door de
leerlingen.
Individuele foto’s en groepsfoto’s.
Gemaakt door de schoolfotograaf.

Persoonsgegevens mogen door Daltonbasisschool de Bakelgeert gebruikt worden voor de
volgende doeleinden.

□
□
□

Klassenlijsten per groep.
Iedere leerling krijgt aan het begin van het schooljaar een lijst met de namen,
adresgegevens en telefoonnummers van zijn/haar klasgenoten mee naar huis.
Emailadres.
Iedere leerling maakt gebruik van een Chromebook als leer- en verwerkingsmateriaal.
Om hierin in te kunnen loggen en te kunnen werken krijgt uw kind een emailadres van
school. Emailadressen worden door de school beheerd en de mailomgeving voldoet aan
de gestelde veiligheidseisen.
NAW gegevens uitwisselen met de Ouderraad.
Voor het informeren van ouders over de jaarlijkse ouderbijdrage heeft de Ouderraad de
naam en adresgegevens van iedere leerling nodig
Datum: …………………………………..……….

Datum: …………….………………………………………

Naam ouder/verzorger:

Naam ouder/verzorger:

………………………………………………………….

……………………………………………………………..

Handtekening:

Handtekening:

