
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerling 

Naam   

Voornaam  

Stamboeknummer  
 

 

 

Foto ’s en beeldmateriaal 

Foto- en beeldmateriaal wordt gemaakt door leerkrachten, stageleerkrachten en door de school 

aangesproken fotografen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor foto ’s gemaakt en gepubliceerd door 

anderen. Wij doen dit omdat kinderen het fijn vinden om samen met hun ouders terug te blikken aan 

de hand van foto ’s op wat ze gedaan hebben op school, het bevordert ook het spreken. Tevens willen                               

we onze werking te kennen geven in en rond onze gemeente. 

Mogen er foto ’s en beeldfragmenten genomen worden van activiteiten, excursies, 
sneeuwklassen, enz. waarop uw kind duidelijk geïdentificeerd kan worden? Er 
zullen geen namen en adressen toegevoegd worden. Indien ja, waar mogen deze 
gepubliceerd worden. 

O Ja  O Neen 

Ik geef mijn akkoord om foto ’s waar mijn kind herkenbaar op staat, op de website 
van de school te plaatsen binnen de schoolcontext (= tijdens een activiteit in en rond 
de school, tijdens schooluitstappen, tijdens het bezoek van Sint, …). www.basisschool-
domino.be 

O Ja  O Neen 

Gebruik in dagdagelijkse werking zoals brochures, presentaties, brieven, infoavonden, 
intern gebruik, … 

O Ja  O Neen 

Promotie en verslaggeving in de regionale media (bv.: Het Belang van Lummen, Het 
Belang van Limburg) voor PR doeleinden van de school en voor het informeren van 
huidige en toekomstige ouders, vrienden, familie over de werking van de school, 
activiteiten, … Om aspecten van de school bekend te maken aan een ruimer publiek. 
Bv. in een krantenartikel, televisie-uitzending, banner school, … 
(in haar gebruik van beeldmateriaal streeft de school er steeds naar om te werken 
met sfeerbeelden i.p.v. individuele portretten) 

O Ja  O Neen 

Foto’s van de sneeuwklassen (5e + 6e leerjaar) die gedeeld worden op een gesloten 
Facebookpagina. 

O Ja  O Neen 

Indien u toch een foto of beeldmateriaal ontdekt die u liever verwijderd ziet, gelieve dan het secretariaat van de school of de 

maker zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Zij zullen, indien mogelijk, de foto- en of het beeldmateriaal laten 

verwijderen. 
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Hieronder nog enkele meldingen waarvoor wij geen akkoord nodig hebben maar transparantie 

wensen: 

 

De gegevens van je kind verwerken we met de softwareprogramma’s van Broekx en Informat. We 
maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers 
mogen de gegevens niet gebruiken voor commerciële doeleinden. 
De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet 
iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die 
betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner. 

De school heeft een kindfiche waar alle relevante informatie van de schoolloopbaan van mijn kind op 
staat. De school mag deze fiche doorgeven aan de volgende klasjuf. Zo streven we kwaliteitsvol 
onderwijs na op maat van elk kind. Indien dit niet zo is zullen wij als school eerst toestemming vragen. 

De school wisselt relevante informatie met CLB en begeleidingsdiensten uit om de school en kinderen 
zo optimaal mogelijk te ondersteunen. 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de 
volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de leerling specifieke 
onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de 
onderwijsloopbaan betrekking heeft. Als ouder kan je deze gegevens – op verzoek – inzien. Je kan je 
tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet 
verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan 
op de hoogte. 

We nemen soms een individuele foto en gebruiken dit voor een knutselwerkje voor ouders en/of 
grootouders. Als doel willen we hier een persoonlijke toets geven aan een cadeau voor iemand 
bijzonder. 
Dit document is geldig tot en met de het zesde leerjaar tenzij er wijzigingen zijn binnen de privacy wetgeving. 

Je kan natuurlijk altijd je toestemming intrekken. Ook mag je op een later moment alsnog toestemming geven. 

 

Ik, (naam ouder(s)) ………………………………………….…………………………………………………………………………..…………  

 

ouder van (naam kind) ………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

Handtekening en datum, 


