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Toestemmingsformulier beeldmateriaal  
  

 
Hierbij verklaart ondergetekende 
 
Naam leerling: ………………..………………………………………………….….. uit klas …….…..  
  

Indien jonger dan 16 jaar wettelijk vertegenwoordigd door ouder/verzorger:  
 

Naam: …………………………….……………………………………………………..  

  

dat beeldmateriaal (foto's/video's) door AMS gemaakt/gebruikt mag worden voor de hieronder aangekruiste 
doelen: 
 

O  wel toestemming 
O  geen toestemming 

Schoolgids/ 
brochures 

In de schoolgids, nieuwsbrief en informatiebrochures maken we 
gebruik van beeldmateriaal. Deze documenten hebben als doel om 
belanghebbenden te informeren over de school. Ze worden 
jaarlijks geactualiseerd. 

O  wel toestemming 
O  geen toestemming 

Website 

Op de website, dan wel besloten websites, maken we gebruik van 
beeldmateriaal en/of wordt in bepaalde gevallen de naam van de 
leerling vermeld. Hiermee informeren we belangstellenden over 
activiteiten van de school. 

O  wel toestemming 
O  geen toestemming 

Sociale media 

De school maakt voor PR-doeleinden gebruik van diverse eigen 
sociale media kanalen, zoals Facebook, Twitter, Instagram, etc. 
Hierbij wordt soms gebruik gemaakt van beeldmateriaal en/of 
wordt in bepaalde gevallen de naam van de leerling vermeld. 

O  wel toestemming 
O  geen toestemming 

PR-materiaal 

De school maakt gebruik van o.a. posters, persberichten, artikelen, 
YouTube en advertenties voor diverse PR-doeleinden. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal en/of wordt in 
bepaalde gevallen de naam van de leerling vermeld. 

O  wel toestemming 
O  geen toestemming 

Buitenschoolse 
activiteiten 

Tijdens schoolreizen, excursies, sportdag en andere 
(buitenschoolse) activiteiten wordt beeldmateriaal (foto's en/of 
films) gemaakt met als doel ouders en leerlingen te informeren. 

O  wel toestemming 
O  geen toestemming 

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf maakt een pasfoto ter identificatie en een 
groepsfoto als herinnering voor later. Hiertoe verstrekt de school 
beperkte leerlinggegevens (leerlingnummer en klas) aan de 
fotograaf. 

O  wel toestemming 
O  geen toestemming 

Open dag / 
ouderavond 

Tijdens een open dag, ouderavond wordt er beeldmateriaal 
getoond met als doel de (nieuwe) ouders en leerlingen te 
informeren. 

Alleen examenkandidaten: 

O  wel toestemming 
O  geen toestemming 

Diplomering 
Tijdens de feestelijke diplomering wordt beeldmateriaal en/of 
wordt in bepaalde gevallen de naam van de leerling getoond. 

O  wel toestemming 
O  geen toestemming 

Jaarboek 
De examenkandidaat wordt een Jaarboek aangeboden waar 
gebruik wordt gemaakt van beeldmateriaal met vermelding van de 
leerlingnaam. 

O  wel toestemming 
O  geen toestemming 

Publicatie 
geslaagden 
krant 

De voor- en achternaam van geslaagde examenkandidaten worden 
gepubliceerd in de krant met als doel belangstellenden te 
informeren. 

 

 
Datum ondertekening:  Handtekening ouder/verzorger: Handtekening leerling indien 16 jaar of ouder:  
 
 
……………………………………  ................................................. .................................................. 


