Beeld- en geluidsopnames, foto en film op school(terrein) – vanaf mei 2018
Geregeld zijn er activiteiten op school, waarbij foto’s (kunnen) worden gemaakt. Voor het
maken en publiceren van (portret)foto’s gelden een aantal wettelijke bepalingen. Voor het
gebruik van foto’s op internet geldt bovendien de Wet bescherming persoonsgegevens. Bij de
aanmelding van uw kind hebben wij derhalve uw toestemming gevraagd om gemaakte foto’s te
mogen publiceren via het Ouderportaal en om foto’s te laten maken door de schoolfotograaf.
Ieder jaar informeren wij opnieuw of u nog achter uw keuze staat om wel/geen toestemming
hiervoor te verlenen. De meeste ouders vinden dit niet bezwaarlijk, maar we merken dat er (in
toenemende mate) ook ouders zijn die dit i.v.m. privacy niet wenselijk vinden. Leerlingen of
personeelsleden die niet gefotografeerd willen worden, respecteren we dan ook in dezen. Van
hen worden geen foto’s gepubliceerd.
Naast de foto’s die vanuit school worden gemaakt, zien we dat ook door ouders zelf vaak nog
foto’s willen maken. Dit levert een spanningsveld op t.a.v. leerlingen en personeelsleden welke
hiervoor geen toestemming hebben verleend. Vandaar dat we via deze weg meer duidelijkheid
willen verschaffen over onze aanpak in dezen.
In schoolverband doen zich verschillende situaties voor waarbij leerlingen en/of personeelsleden
worden gefotografeerd:

a. het maken van schoolfoto’s door de schoolfotograaf

De individuele foto’s worden niet gepubliceerd. School gebruikt de individuele foto’s wel
voor het interne administratiesysteem.
Wanneer u geen toestemming heeft gegeven, dan wordt uw kind niet opgenomen in de
klassenfoto.

b. publiciteitsfoto’s gemaakt in opdracht van de school door een personeelslid of ingehuurde
fotograaf; foto’s gemaakt door leerlingen, ouders of personeelsleden tijdens
(buitenschoolse) activiteiten.
Regelmatig worden op en rond onze locaties foto’s gemaakt die gebruikt worden voor
publiciteitsdoeleinden (schoolgids, nieuwsbrief, wervings- en voorlichtingsmateriaal t.b.v.
school etc.). Deze foto’s worden veelal gemaakt door een medewerker van de school. Op
deze foto’s zijn vaak leerlingen en/of personeelsleden herkenbaar afgebeeld. De school
mag deze foto’s publiceren, mits de publicatie niet in strijd is met een redelijk belang van
de geportretteerde en er toestemming is verleend door de ouder/verzorger.
Vanuit school worden bij tal van activiteiten/vieringen foto’s gemaakt. Deze worden
gepubliceerd via het Ouderportaal. Het is derhalve niet nodig dat alle ouders foto’s
maken van elke activiteit. De schoolfoto’s kunt u via het ouderportaal downloaden,
afdrukken of opnemen in een fotoalbum van uw kind.
T.a.v. publicatie op een openbare website is echter expliciet toestemming nodig! Dat
heeft ertoe geleid dat we geen toestemming verlenen aan ‘externe’ partijen voor het
maken van foto’s op het schoolterrein. Ook plaatsen wij geen foto’s meer van activiteiten
op onze schoolwebsite.

T.a.v. het maken van foto’s door ouders op schoolterrein bevinden we ons in een lastige positie.
Uiteraard zou het leuk zijn om beeldmateriaal te hebben van bijzondere momenten op school.
Er zijn echter ook duidelijke bezwaren:
- Niet alle ouders / leerlingen willen gefotografeerd worden
- Hoe gaan we om met foto’s die door de geportretteerde als vervelend worden ervaren? Wie
houdt hier toezicht op?
- Het verspreiden van gemaakte foto’s via social media (waaronder dus ook WhatsApp en
Facebook!) of publicatie op een website is strafbaar, aangezien u hier geen expliciete
toestemming van ouders voor heeft. Dit is voor ouders vaak niet bekend, terwijl het delen van
beeld- en geluidsopnames wel zeer vaak voorkomt.

Hoe gaan we in praktijk om met het maken van beeld- en geluidopnames:
 De nieuwe privacywet / AVG die sinds mei 2018 van kracht is, in combinatie met
voornoemde redenen, heeft ons doen besluiten om het maken van beeld- en/of
geluidopnames door ouders en externen op school niet langer toe te staan. Op school
worden er met de schoolcamera foto’s gemaakt, welke (met toestemming van
ouders/verzorgers) via het Ouderportaal worden gepubliceerd. Ouders / verzorgers
kunnen deze voor eigen gebruik downloaden. Let op: Verdere verspreiding via social
media of publicatie blijft strafbaar volgens de Nederlandse wet!
 Het meenemen en gebruiken van mobiele telefoons, maar ook de smartwatch of
vergelijkbare apparaten waarmee opnames kunnen worden gemaakt is voor kinderen
niet toegestaan op school.
 Wanneer er buiten school excursies plaatsvinden, kunnen wij het maken van beeld- en
geluidsopnames niet verbieden. Dat neemt niet weg dat wij dan wel verwachten dat u
een aantal zaken goed in gedachten houdt:
- Niet alle ouders / leerlingen willen gefotografeerd worden. We vragen u om hier
rekening mee te houden.
- Foto’s waarbij de geportretteerde in een schadelijke context in beeld wordt gebracht
zijn niet toegestaan. We vragen u om hier alert op te zijn en foto’s te verwijderen die
door de geportretteerde als vervelend worden ervaren.
- Het verspreiden van gemaakte foto’s via social media of publicatie op een website is
strafbaar, aangezien u hier geen expliciete toestemming van ouders voor heeft. We
verzoeken u dan ook om de gemaakte foto’s uitsluitend voor privé doeleinden, zoals
het samenstellen van een fotoalbum van uw kind, te gebruiken.

