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Protocol Video- en foto-opnames
De Linde houdt rekening met de wet op de Privacy en heeft met betrekking tot foto- en
video-opnames van leerlingen van De Linde het volgende protocol opgesteld. Dit protocol
is door de directie en de MR vastgesteld. Het is ook ter info aan de OR aangeboden.
Tevens zal er in de nieuwsbrief en de schoolgids verwezen worden naar dit protocol dat
tevens op de website wordt geplaatst.
Video-opnames voor intern gebruik:
We onderscheiden de volgende video-opnames:
 Video-opnames voor professionalisering van de leerkracht of stagiaire. De
opnames worden intern op teamniveau of op het opleidingsinstituut gebruikt en
na bespreking gewist of vernietigd. Hiervoor vragen wij geen toestemming aan de
ouders. Ze zijn hiervan middels de nieuwsbrief en schoolgids wel op de hoogte.
 Ten behoeve van observatie van een specifiek kind (bijvoorbeeld voor specifieke
begeleiding door de onderwijsbegeleidingsdienst of ambulant begeleider van
WSNS). De ouders van het kind wordt vooraf wel om toestemming gevraagd. De
banden worden na bespreking gewist of vernietigd.
 Ten behoeve van informatieverstrekking, bijvoorbeeld tijdens de
voorlichtingsmomenten op school. De ouders wordt vooraf niet om toestemming
gevraagd. Het betreft hier alleen opname voor intern gebruik. Ouders zijn wel op
de hoogte.
 Ten behoeve van een specifieke gebeurtenis zoals bijvoorbeeld afscheidsmusical,
registratie schoolkamp (bijvoorbeeld om een kopie van deze opnames te
verstrekken aan de ouders van desbetreffende groepen). De ouders wordt vooraf
niet om toestemming gevraagd. Ouders zijn wel op de hoogte.
Video-opnames voor extern gebruik:
De Linde is hier terughoudend in. Alle verzoeken om foto- en/of video-opnames te
mogen maken voor extern gebruik worden eerst ter goedkeuring aan de directie
voorgelegd.
Foto’s voor intern gebruik:
Voor het maken van foto’s voor intern gebruik (denk hierbij aan sportdag, kamp,
zomerfeest e.d.) wordt vooraf geen toestemming gevraagd. Dit geldt ook voor het maken
van foto’s voor interne activiteiten bijvoorbeeld bij een voorlichtingsavond voor ouders.
Ouders zijn wel op de hoogte.
Foto’s voor extern gebruik:
Voor het gebruik van foto’s en films en/of persoonlijke teksten, voor bijvoorbeeld de
website van school of schoolgids, wordt wel aan elke ouder afzonderlijk toestemming
gevraagd. Op het SOS formulier, dat jaarlijks verspreid wordt, kunnen ouders bezwaar
aantekenen tegen plaatsing van foto’s. De geplaatste foto’s worden getoetst aan de
waarden en normen van de school.
Voor het publiceren van een foto van een activiteit in bijvoorbeeld een wijkkrant of
plaatselijke krant wordt vooraf geen toestemming aan de ouders gevraagd. De namen
van de kinderen zullen echter niet bij de betreffende foto gepubliceerd worden. Dit geld
ook voor publicatie op de website en schoolgids.

Suggestie:
Voor het publiceren van een foto van een activiteit in bijvoorbeeld een wijkkrant of
plaatselijke krant wordt vooraf geen toestemming aan de ouders gevraagd. De namen
van de kinderen zullen echter niet, dit geld ook voor publicatie op de website en
schoolgids, bij de betreffende foto gepubliceerd worden.
Algemeen:
 Het is voor de leerlingen verboden om onder schooltijd video- of foto-opname,
met
bijvoorbeeld hun telefoon en/of digitale camera te maken.
 Ouders mogen slechts na toestemming van directie en/of leerkracht foto’s of
video- opnames in de klas maken. Dit geldt ook bij de verjaardag van een kind.
 Bij bijzondere gelegenheden op school, zoals Sinterklaas, Carnaval, sportdag etc.
lopen veel ouders rond met foto- of filmapparatuur. Wij verzoeken ouders om
deze opnames alleen te vertonen in huiselijke kring en niet te plaatsen op
openbare websites. Dit in verband met de privacy van de kinderen. Het is voor
school ondoenlijk om vooraf aan al deze ouders toestemming te geven.

