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Inleiding
In het huidige digitale tijdperk maakt beeldmateriaal steeds meer onderdeel uit van de
communicatie met en de begeleiding van leerlingen en hun ouders. Het komt dan ook regelmatig
voor dat op de scholen van entrea lindenhout foto’s of filmopnamen worden gemaakt voor
verschillend gebruik. Om tot duidelijke en eenduidige afspraken te komen in het gebruik van
beeldmateriaal en voldoende rekening te houden met doel, doelgroep en de wet Algemene
Verordening Gegevensbescherming, is dit protocol opgesteld.
Toepassingsgebied
Het protocol is bedoeld voor medewerkers van entrea lindenhout, in het bijzonder de medewerkers
van de scholen, de leerlingen en hun ouders en sluit aan bij het privacyreglement leerlinggegevens
van entrea lindenhout.
Definities
Het gaat in dit protocol om beeldmateriaal (foto, film), vastgelegd door alle vormen van
opnameapparatuur (camera, telefoon, laptop, computer, anderszins).
Inhoudelijk
In dit protocol worden de te volgen afspraken en werkwijzen toegelicht per vastlegger van het
beeldmateriaal: school, ouders, leerlingen, anderen.
School
Algemene schoolactiviteiten: (jaarlijkse) toestemmingsverklaring van ouders
De school maakt foto’s en filmopnamen van leerlingen tijdens algemene schoolactiviteiten zoals een
sportdag, kamp of klassenproject, waarbij de leerlingen altijd integer in beeld worden gebracht.
Dit zijn beelden voor besloten, intern gebruik. Het kan zijn dat foto’s in de school worden
opgehangen of beeldmateriaal in de klas wordt vertoond. Beeldmateriaal van schoolactiviteiten kan
ook vertoond worden bij een voorlichtingsavond voor ouders van onze leerlingen of bij een interne
deskundigheidsbevordering van onze schoolmedewerkers.
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Voor dit in besloten kring vertonen van beeldmateriaal van deze algemene schoolactiviteiten wordt
bij plaatsing van de leerling schriftelijk toestemming gevraagd. In deze verklaring wordt toestemming
gevraagd voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Bijvoorbeeld om via foto’s en video’s
verslag te doen van een schoolreisje of van de lesactiviteiten in nieuwsbrief. Deze toestemmings-

verklaring wordt aan het begin van ieder schooljaar opnieuw aan de ouders gevraagd. Ouders
hebben altijd het recht een verleende toestemming op een later moment in te trekken.
Ouders worden over het foto- en filmbeleid duidelijk geïnformeerd bij de schoolplaatsing van hun
kind. Wanneer een ouder geen toestemming verleent vertoont de school geen beelden waarop het
kind te zien is. De verklaring van toestemming of geen toestemming wordt bekend gemaakt aan de
betreffende leerkracht en toegevoegd aan het leerlingdossier. Zodra het beeldmateriaal voor het
afgesproken doel is geplaatst, wordt dit door de maker onmiddellijk gewist.
Observatie of video-interactie-begeleiding: (individuele) toestemmingsvraag ouders
Wanneer een medewerker beeldopnamen maakt van leerling(en) in de groep voor observatie,
opleiding of video-interactie-begeleiding gebeurt dit alleen als de ouders van betreffende leerlingen
hiervoor (jaarlijks) toestemming hebben verleend. De beelden worden na de begeleidingsbespreking
gewist. Gaat het om een individuele observatie, wordt er gehandeld volgens het privacyreglement
leerlinggegevens en wordt de persoonlijke toestemming vastgelegd in het dossier. De beelden
worden na bespreking gewist, tenzij met de ouder(s) anders overeengekomen.
Publiciteit: individuele toestemmingsvraag
Wanneer organisatie entrea lindenhout of de school beeldopnamen maakt voor publiciteit of PRdoeleinden waarbij leerlingen betrokken zijn, kan dit alleen als de betreffende ouders vooraf
schriftelijke toestemming hebben verleend en geïnformeerd zijn over het doel en de voorwaarden.
Het gaat hier om een individuele expliciete toestemmingsverklaring waarbij door (regio)directie en
het team Communicatie van entrea lindenhout afspraken worden gemaakt met aandacht voor
doelstelling, individuele toestemming, naamgebruik, correctie en voorvertoning. De
toestemmingsverklaring wordt toegevoegd aan het leerlingdossier en aan het archief van het team
Communicatie van entrea lindenhout.
Ouders
Geen beeldmateriaal
Uitgangspunt is dat ouders zelf geen foto- of filmopnames maken in de klas en op school. Bij
bijzondere gelegenheden zoals sinterklaas, schoolreis, sportdag worden door de school foto- of
filmopnames gemaakt, die voor zover er toestemming van de ouders is, kunnen worden vertoond in
de klas of in de nieuwsbrief.
Wanneer door ouders voor of na schooltijd opnames worden gemaakt in of rond school, spreken wij
ouders hierop aan. In onze huisregels is opgenomen dat het wettelijk verboden is foto’s en filmpjes
openbaar te maken zonder toestemming van de personen die daarop te zien zijn.
Leerlingen
Opnameverbod
Het is voor de leerlingen verboden om tijdens de les (geluids- en) beeldopnamen te maken.
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Apparatuur waarmee opnamen gemaakt kunnen worden moet tijdens lestijd ingeleverd worden bij
de leerkracht. Wanneer opnames voor- of na schooltijd worden gemaakt, spreken wij leerlingen
hierop aan. In onze huisregels is opgenomen dat het wettelijk verboden is foto’s en filmpjes
openbaar maken zonder toestemming van de personen die daarop te zien zijn.
Anderen
Alleen met toestemming (regio)directie
Alle verdere verzoeken om beeldopnamen te mogen maken worden eerst ter goedkeuring aan de
directie voorgelegd.
De directie toetst, eventueel in samenwerking met de afdeling Communicatie, de aanvragen aan de
afspraken in dit protocol, regelt waar nodig toestemming en legt de voorwaarden vast. De regie
hiervan ligt bij de directie van onderwijs entrea lindenhout en/of de afdeling Communicatie, met
aandacht voor doelstelling, individuele toestemming, naamgebruik, correctie en voorvertoning. De
toestemmingsverklaring wordt toegevoegd aan het leerlingdossier en aan het archief van het team
Communicatie entrea lindenhout.
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