
 

Betreft AVG: toestemmingsverklaring ouders. 
 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Middels onze nieuwsbrief en onze schoolsite wordt u geïnformeerd over onze schoolactiviteiten. 
Door het schooljaar heen kunnen dat diverse activiteiten zijn, waarbij uw kind(eren) betrokken is/zijn 
en waarvan foto’s en tekstberichten worden gepubliceerd. 
De wet ‘algemene verordening gegevensbescherming’ geeft aan dat we als school dergelijke 
berichten en foto’s niet zonder toestemming van de betrokken persoon, of in deze situatie wanneer 
betrokkenen jonger zijn dan 16 jaar van de ouder(s)/verzorger(s), mogen publiceren. 
 
Met dit verzoek tot toestemming wordt u in de gelegenheid gesteld wel of geen toestemming te 
geven voor het publiceren van tekstbericht in de nieuwsbrief waarin uw kind kan worden genoemd, 
of foto’s op onze schoolsite waar ook uw kind(eren) is/zijn te zien, of het delen van de groepslijst van 
de groep van uw kind aan de groepsgenoten. 
Het zal steeds gaan om tekstberichten en of foto’s die te maken hebben met schoolactiviteiten die 
door school zijn georganiseerd. 
Er wordt tevens verschil gemaakt tussen publicatie in het publieke deel of het private deel (achter de 
inlog) van onze schoolsite. 
Daarnaast wordt een dergelijke toestemming gevraagd voor publicatie van dergelijke 
activiteitenfoto’s in de regionale of plaatselijke kranten. 
 
Wettelijk dient onze school bij plaatsing van foto’s en berichten een tastbare 
toestemmings-verklaring in bezit te hebben. 
We vragen daarom alle ouders met nadruk bijgaand formulier in te vullen en op school in te leveren. 
Tijdens de oudergespreksavonden op 15 en 19 november a.s. creëren wij hiervoor de gelegenheid. 
Wij bieden u het formulier aan en u kunt dit ter plekke ondertekenen en inleveren. 
 
Zo streven wij zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens en vragen ook u dit te doen door 
terughoudend te zijn bij het delen of online plaatsen van foto’s/filmmateriaal die u maakt bij 
schoolactiviteiten.  
 

Met vriendelijke groet, 
  

Renske de Jong, Jaap-Joost Melse, Denise Versluis 
Locatieleiders CBS Molenwaard 

 

 

 



Verklaring van publicatie foto’s en tekstberichten en bewaren van dossiers. 
 
 
De ouders/verzorgers van: …………………………………………………… in groep …….  
 
 …………………………………………………… in groep ……. 
  
 …………………………………………………… in groep ……. 
 
 
 Wij geven toestemming Wij geven geen toestemming 

 
Publicatie van foto’s met uw 
kinderen daarop in het publiek 
sitedeel. 
 

  

 
Publicatie van foto’s met uw 
kinderen daarop in het private 
sitedeel. 
 

  

 
Plaatsing van foto’s met uw 
kinderen daarop in een 
regionale of plaatselijke krant. 
 

  

 
Tekstbericht in de nieuwsbrief 
met uw kinderen daarin 
genoemd. 
 

  

 
Delen van de groepslijst met 
NAW-gegevens aan 
groepsgenoten. 
 

  

 
Bewaren van het dossier van 
uw kind langer dan 5 jaar na 
afscheid van de school. 
 

  

 
 
Datum: ………………………………………. 
 
 
Naam: …………………………………………………. verklaart naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
 
Ondertekening:  
 
  
 
 
 


