Ouderinfo privacy

Afspraken foto’s en films
Regelmatig ontvangt de school vragen met betrekking tot het maken van beeldmateriaal. Graag wijzen
wij u op de privacyregels, die wij als school hanteren. Wij vinden de privacy van u, uw kind(eren) en ons
personeel belangrijk. De school wil voor álle kinderen een veilige omgeving zijn. Een schoolgebouw is
géén openbare ruimte, waar iedereen toegang toe heeft; alle bezoekers van de school hebben zich te
houden aan de schoolregels.
De algemene regel is: iedereen heeft recht op privacy. Het maken van foto’s of films op school en het
publiceren daarvan, is alleen toegestaan is als de ouder daarvoor toestemming heeft gegeven. In
schoolverband doen zich verschillende situaties voor, waarbij leerlingen en/of personeelsleden kunnen
worden gefotografeerd:
het maken van schoolfoto’s door de schoolfotograaf
De individuele en groepsfoto’s worden niet gepubliceerd. Wij gebruiken de individuele foto’s wel voor het
interne administratiesysteem. Wanneer we de groepsfoto toch willen gebruiken voor de website en/of
schoolgids/schoolkalender, kan dat alleen wanneer alle ouders hiervoor toestemming hebben gegeven.
publiciteitsfoto’s gemaakt door een personeelslid of ingehuurde fotograaf
Af en toe worden foto’s gemaakt, die gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden (schoolgids, website,
nieuwsbrief, wervings- en voorlichtingsmateriaal). Op deze foto’s zijn leerlingen en/of personeelsleden niet
herkenbaar afgebeeld. De school mag deze foto’s alleen publiceren, als hiervoor toestemming is gegeven.
foto’s tijdens (buitenschoolse) activiteiten
Vanuit school worden bij tal van activiteiten/vieringen in school maar ook buiten school foto’s gemaakt.
Dan kan bijvoorbeeld de viering van Sinterklaasfeest, Kerst of Carnaval zijn, maar ook tijdens een excursie,
schoolreis of schoolkamp. De foto’s worden gemaakt door een leerkracht of door een lid van de
oudervereniging. De foto’s worden gepubliceerd via het beveiligde ouderportaal. De school mag deze
foto’s alleen publiceren als hiervoor toestemming is gegeven.
foto’s voor intern gebruik
Het is mogelijk dat beeldmateriaal wordt gemaakt ter professionalisering van de leerkracht en/of LIOstagiaire. Voor eigen intern gebruik is geen toestemming nodig, maar wij zijn wel verplicht om de ouders
tijdig te informeren over het maken van beeldmateriaal en hoe we daarmee omgaan.

Externe partijen
Voor publicatie op een openbare website is steeds expliciet toestemming nodig! Om die reden geven
wij géén toestemming aan ‘externe’ partijen voor het maken van beeldmateriaal op het schoolterrein.

Ouders maken foto’s van hun eigen kind(eren) op het schoolterrein
Het maken van foto’s en films door ouders op het schoolterrein vraagt om specifieke aandacht. Wij
willen dit zeker niet verhinderen, maar er gelden wel spelregels. Het is mooi en fijn om van bijzondere
momenten zoals de laatste schooldag, of vieringen op school zelf foto’s te hebben van uw eigen
kind(eren). Tegelijk vragen wij wel om met een aantal zaken rekening te houden:
-

Niet alle ouders/leerlingen willen worden gefotografeerd of in beeld worden gebracht.

-

Gemaakte films en foto’s zijn uitsluitend te gebruiken voor privé-doeleinden, zoals een fotoalbum.

-

Het zonder toestemming van ouders verspreiden van beeldmateriaal via social media of publicatie op
een website is in strijd met de wet.

Wie ondanks deze afspraken toch beeldmateriaal op het schoolterrein maakt van andere personen dan
het eigen kind, handelt in strijd met de schoolregels en wordt hiervoor ter verantwoording geroepen.
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Het maken van foto’s in de openbare ruimte
In beginsel is het toegestaan om foto’s te maken van personen in de openbare ruimte, zoals speeltuin
en pretpark. Ook hier gelden omgangsregels. Foto’s waarbij de geportretteerde in een schadelijke of
negatieve context in beeld wordt gebracht, zijn niet toegestaan. We vragen u om terughoudend te zijn
en in ieder geval foto’s te verwijderen, die door de geportretteerde als vervelend worden ervaren. Voor
het ongevraagd publiceren gelden vanzelfsprekend dezelfde omgangsregels: alleen met instemming
van de geportretteerde.
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