TOESTEMMINGSVERKLARING

BETREFT LEERLING
Roep- en achternaam
Geboortedatum

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS
Overdracht persoonsgegevens waarvoor ouder(s)/verzorger(s) toestemming moet(en) geven
Nr Doel
1. Meegeven groepslijst met NAW-gegevens en telefoonnummer
van de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling aan de leerlingen
van de onderbouw (groep 0/1/2)
2.

3.

Uitleg
Zodat leerlingen en ouder(s)/ verzorger(s)
van dezelfde groep/klas onderling
makkelijk contact kunnen leggen.

Toestemming
 Ja –

Nee 

Gebruik van beeldmateriaal
●

in de schoolgids en brochures (die eventueel worden
uitgebracht

Informeren van (toekomstige) ouders en
(toekomstige) leerlingen over de school
en de onderwijsmogelijkheden. Hiernaast
wordt het beeldmateriaal gebruikt voor
PR-doeleinden van de school.



Ja

–

Nee 

●

op de website van de school

Informeren van (toekomstige) ouders en
(toekomstige) leerlingen over de school,
de onderwijsmogelijkheden en diverse
onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes,



Ja

–

Nee 

●

in de (digitale) nieuwsbrief van de school

Ouders en leerlingen informeren over
activiteiten en ontwikkelingen school



Ja

–

Nee 

●

op social media accounts van de school Facebook

Informatie verspreiden over activiteiten
(zoals schoolreisjes) en ontwikkelingen op
school. Het delen van beeldmateriaal
geeft een indruk over het onderwijs op
school.



Ja

–

Nee 

●

in de Klasbord app van de school

Informeren van ouders en leerlingen over
de onderwijsactiviteiten zoals
schoolreisjes, excursies, schoolfeesten,
etc.



Ja

–

Nee 

●

Livestreams van een viering

Ouder(s) verzorger(s) kunnen meekijken
via een online uitzending van een viering.
Via de mail wordt aan ouder(s)
verzorger(s) een Google-meet inlogcode
verstrekt die alleen geldig is voor de
betreffende uitzending.

 Ja

Voor het maken van foto's van de
leerling, overdracht van NAW-gegevens /
e-mailadres ivm aanleveren foto's op
naam



Schoolfotograaf

Ja

–

Nee 

–

Nee 

ONDERTEKENING OUDERS/VERZORGERS
Ouder/Verzorger 1

Ouder/Verzorger 2

Naam
Handtekening

Naam
Handtekening

Datum

Datum

Aan het begin van ieder schooljaar wordt u in de gelegenheid gesteld om bovenstaande ingevulde toestemmingsverklaring te herzien. Bij wijziging dient u het formulier
Toestemmingsverklaring opnieuw in te vullen en te ondertekenen. Voor inzicht in andere persoonsgegevens die wij zonder toestemming verwerken, zie Privacyverklaring.

*

Als u hiervoor geen toestemming geeft, betekent dat uw kind niet kan deelnemen aan het optreden op het podium tijdens een livestream.

*

