
Geachte dames en heren,  

Betreft: toestemmingsverklaring voor het delen van leerlinggegevens en het publiceren van 

beeldmateriaal 

 

Leerlinggegevens 

In het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn scholen verplicht toestemming 

aan ouders van leerlingen te vragen voor het verwerken en verstrekken van leerlinggegevens. Naast het 

documenteren van leerlingresultaten en het opvragen van informatie verstrekt de Rotterdamse 

Schoolvereniging leerlinggegevens aan derden voor verschillende doeleinden. Te denken valt aan:  

- Personeel van de school 

In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de registratie 

daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. 

Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt 

noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang 

daartoe is beperkt. 

 

- Samenwerkingsverbanden 

In verband met het begeleiden van onze leerlingen en de verwijzing naar het voortgezet onderwijs, 

worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd en verstrekt. De Rotterdamse 

Schoolvereniging heeft een samenwerkingsverband met PPO Rotterdam en werkt samen met het 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is 

beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd 

opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. 

 

Publicatie beeldmateriaal 

Op de Rotterdamse Schoolvereniging worden met regelmaat en tijdens verschillende evenementen 

beeldopnames (foto’s en video’s) gemaakt. Voorbeelden zijn lesactiviteiten, vieringen van Sint Nicolaas en 

Kerstmis, schoolreisjes, lessen, musicals, schoolvoorstellingen en schoolfotografie. Ook uw kind kan op dit 

beeldmateriaal te zien zijn. 

Uiteraard wordt zorgvuldig omgegaan met deze foto’s en video’s. Er wordt geen beeldmateriaal, waardoor 

leerlingen schade ondervinden, gepubliceerd. Er worden bij beeldmateriaal nooit namen van leerlingen 

geplaatst.  

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bewerkstelligt dat uw toestemming nodig is voor 

het gebruik of publicatie van beeldmateriaal van uw kind.  

 

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door de school of in opdracht van de school wordt 

gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders beeldopnames maken tijdens schoolactiviteiten. De school 

heeft daarop geen invloed, maar er wordt van uitgegaan dat deze ouders zeer terughoudend zijn met het 

plaatsen van beeldmateriaal op bijvoorbeeld social media.  

 

Toestemmingsverklaring 

Via dit schrijven wordt uw toestemming gevraagd voor het documenteren en eventueel opvragen en 

verstrekken van leerlinggegevens alsmede het gebruik van beeldmateriaal van uw kind. U wordt verzocht 

de bijgevoegde verklaring bij de leraar of lerares in te leveren.  

Wanneer géén antwoordstrook wordt ontvangen, wordt ervan uitgegaan dat er voor zowel het vastleggen 

van leerlinggegevens als de publicatie van beeldmateriaal geen toestemming wordt gegeven. 

 

U kunt natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook kunt u op een later moment 

alsnog toestemming geven. 

Met een vriendelijke groet,  

 

P.O. Severin, directeur 

  



Rotterdamse Schoolvereniging 

 

Toestemmingsverklaring delen leerlinggegevens en publiceren beeldmateriaal 

 

 

Ondergetekende, ouder van __________________________ groep _______ 

verklaart toestemming te geven voor… 

 

het delen van leerlinggegevens met personeel van de Rotterdamse 

Schoolvereniging en samenwerkingsverbanden van de Rotterdamse 

Schoolvereniging; 

het maken, delen en gebruiken van beeldmateriaal dat cadeau wordt 

gedaan aan de leerlingen van groep 8 bij hun afscheid (fotoalbum, dvd); 

dit beeldmateriaal wordt door de Rotterdamse Schoolvereniging of in 

opdracht van de Rotterdamse Schoolvereniging gemaakt; 

 

het maken en delen van beeldmateriaal van schoolactiviteiten en -

festiviteiten, dat door de Rotterdamse Schoolvereniging of in opdracht van 

de Rotterdamse Schoolvereniging wordt gemaakt en dat in een beveiligde 

link wordt verstuurd via de e-mailservice; 

 

het poseren voor en verspreiden van de jaarlijkse groepsfoto die wordt 

gemaakt door de schoolfotograaf. 

 

 

Graag aankruisen waarvoor u toestemming geeft 

Toestemming geldt totdat deze schriftelijk wordt ingetrokken 

 

Plaats, datum:   __________________________________________ 

Naam ouder/verzorger:  __________________________________________ 

Handtekening ouder/verzorger:  

 

 (Graag voor elk kind van uw gezin een toestemmingsverklaring invullen en ingevuld inleveren bij 

de administratie of de leraar of lerares van uw kind) 

 

 

 

 


