
Hoe gaan wij op school om met beeld- en geluidopnames? 
 
Wij zijn op school ons bewust van de mogelijkheden maar ook de risico’s die 
het maken van beeld- en geluidopnames met zich meebrengen. Opnames die 
wij maken van activiteiten en met ouders delen via onze website of foto-
album/you tube worden altijd zorgvuldig bekeken en beoordeeld of zij een positieve indruk geven 
van activiteit en kind(eren). 
 
Een deel van de opnames zijn openbaar, dat zijn opnames die een beeld geven aan externen van 
activiteiten binnen de school. 
 
You tube filmpjes plaatsen we bij voorkeur met een link op website of nieuwsbrief en deze kunnen 
alleen met de link worden bekeken. De website wordt regelmatig vernieuwd/opgeschoond. 
Deze opnames zijn niet via een zoekfunctie beschikbaar tenzij het PR materiaal is waarvoor 
toestemming is gegeven voor de ouders. 
 
We houden rekening met kinderen die niet in beeld mogen komen: bij individuele foto’s en zoveel 
mogelijk bij groepsfoto’s. Indien een ouder een foto wil laten verwijderen dan kan hij/zij daarom 
verzoeken en zorgen we voor verwijdering van het beeldmateriaal. 
Er zullen geen namen of gegevens van individuele leerlingen bij foto’s worden vermeld. 
 
Omdat we zorgvuldig willen omgaan met de privacy van de leerlingen en alle betrokkenen vinden we 
het belangrijk om afspraken met ouders te maken die meegaan met excursies of helpen in groepen: 

 Het maken van foto’s tijdens schoolevenementen is toegestaan mits deze niet worden 
gepubliceerd op publiekelijk toegankelijke websites of social media.  

 Het is zonder toestemming van de directie niet toegestaan aan ouders/verzorgers en/of 
kinderen om filmpjes of foto’s van schoolactiviteiten te plaatsen op social media zoals 
Youtube, Instragram, Facebook,  etc 

 Leerlingen mogen hun mobiele telefoons op school niet gebruiken, ook niet tijdens pauzes. 
Zij dienen uit te staan. Mocht het voor een les noodzakelijk zijn om gebruik te maken van 
smartphones dan mag dat alleen met toestemming van de leerkracht. 

 
Het kan voorkomen dat in school opnames worden gemaakt voor observatie- en/of 
opleidingsdoeleinden. Het gebruik van deze opnamen zal zich beperken tot school en/of de opleiding 
(bijvoorbeeld PABO) en de privacy van de leerlingen en anderen in de school zal worden bewaakt. 
Indien deze opnames gebruikt worden buiten de school/opleiding dan wordt u hiervan schriftelijk op 
de hoogte gesteld en kunt u eventueel bezwaar aantekenen tegen de opname en/of het gebruik. 
 
In verband met de veiligheid en de privacy van onze leerlingen en teamleden is het voor ouders en 
leerlingen niet geoorloofd om beeld- of geluidopnames te maken in de klassen en in het 
schoolgebouw tijdens reguliere activiteiten. Dit kan alleen met medeweten en expliciete 
toestemming van de leerkracht of directie. Uitzondering zijn grote schoolevenementen (bijvoorbeeld 
sinterklaas, tentoonstellingsavond, kerst).  
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