
Geachte ouders en/of verzorgers,

Positief beeld van de leerlingen en onze school
Als school willen we de schoolgids, de website, nieuwsflits en andere documenten aantrekkelijker maken met leuke foto’s en 
soms filmpjes van onze leerlingen. Dit draagt bij aan een positief beeld van de leerlingen en de school. Tevens vergroot het 
zowel de betrokkenheid van onze leerlingen als ook van de ouders/verzorgers, familieleden en andere direct betrokkenen. 
Als ouder/verzorger kunt u op een leuke manier zien, waar uw kind(eren) en wij als school zoal mee bezig zijn. 

Verzoek om uw toestemming
Door middel van de toestemmingsverklaring willen we u dan ook vragen om uw toestemming te geven voor het gebruik 
van beeldmateriaal voor specifieke doeleinden. De toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door de school, of in 
opdracht van de school wordt gemaakt.

De totstandkoming en het gebruik van beeldmateriaal
 • Foto’s en video’s worden met respect voor uw kind gemaakt.
 • Foto’s en video’s worden uitsluitend gemaakt t.b.v. de in de toestemmingsverklaring omschreven doelen. 
 • Vóór iedere plaatsing wordt er heel kritisch gekeken naar het te plaatsen materiaal.
 • Gebruik vindt uitsluitend plaats in het kader van ‘een positief beeld van de leerlingen en school’.

Uitzonderingen
Er zijn ook enkele uitzonderingen. Zo is er geen toestemming van ouders/verzorgers nodig voor het gebruik van foto’s en 
video’s in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een
foto op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Hier gelden de gewone privacyregels.

Leuke en bijzondere herinneringen voor later
Uitsluitend bij voldoende animo zullen foto’s van uitstapjes, evenementen en schoolreisjes op een beveiligde server ge-
plaatst worden die alléén toegankelijk zijn voor ouders en leerlingen die toestemming hebben verleend. Zij ontvangen een 
toegangscode. 

Wat als u toestemming hebt gegeven en u of uw kind vindt een geplaatste foto niet leuk?
Het Globe College vindt het belangrijk dat u weet dat u ons altijd kunt vragen een specifieke foto te verwijderen, óók als 
u toestemming hebt gegeven voor het gebruik ervan. Binnen de mogelijkheden zullen we alles in het werk stellen om de 
betreffende foto zo snel mogelijk te verwijderen.

Kan ik mijn verklaring op een later tijdstip aanpassen?
U kunt uw verklaring te allen tijde aanpassen wanneer u of uw kind dat nodig vindt. Op www.globecollege.nl/download-info 
kunt u het formulier downloaden en uitprinten. Het ingevulde formulier levert u of uw kind vervolgens in bij de mentor.

Hoe vul ik de toestemmingsverklaring in?
Als u de lijst invult, doe dit dan samen met uw zoon, dochter en de mentor.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Het team van het Globe College
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Ik geef voor foto’s en/of video’s die gebruikt worden:

voor leerlingenzorg t.b.v. Magister
Materiaal blijft binnen de school, alleen ter inzage voor personeel.

voor onderwijskundige doeleinden
Materiaal blijft binnen de school.

voor het droomboekje, het jaarboek en workshops in school
Het droomboekje ontvangen alleen leerlingen van leerjaar 1. 
Het jaarboek ontvangen alleen leerlingen van de examenklassen.
De workshops worden gehouden tijdens onze talentklassen.

voor de schoolgids 
De schoolgids is ook te bekijken via de website van school.

voor de website algemeen

voor een beveiligde omgeving van de website
Waaronder fotoalbums van uitstapjes en evenementen die alleen zichtbaar 
zijn voor ouders en leerlingen middels een toegangscode.

op socialmedia-pagina’s van school
Bijvoorbeeld Facebook, Instagram en het Youtube-kanaal.
Leerlingen maken onder begeleiding en toezicht van docenten zelf ook foto’s 
en/of filmpjes. Zo leren ze op een leuke en verantwoorde manier omgaan 
met moderne digitale media. 

in de nieuwsflits en/of schoolkrant
Leuke nieuwtjes van school voor leerlingen, ouders en alle betrokkenen. 
Sommige nieuwsitems komen ook op de website.

voor promotiemateriaal
Zoals bijvoorbeeld een poster voor de open dagen, de sportklasfolder of de 
profielenfolders.
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