
                                                                                           
 

 
Toestemmingsformulier persoonsgegevens en beeldmateriaal  
 
Voor de publicatie van persoonsgegevens en beeldmateriaal hebben we uw toestemming nodig. 
Tevens hebben wij uw toestemming nodig voor het delen van persoonsgegevens en beeldmateriaal 
met andere schoolorganisaties/instanties. 

 
Verklaring  
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van …………………………………….. klas …….. 
 
dat hij/zij de school en het bevoegd gezag (Stichting LVO) toestemming* geeft om:  
 
* graag aankruisen waarvoor u toestemming geeft. 
 

• Beelden te laten maken waar uw zoon/dochter herkenbaar op staat door een medewerker van 
school of een professionele fotograaf die werkt in opdracht van de school (schoolfotograaf) 

 nee       ja 
 

• Persoonsgegevens van de leerling te publiceren, bijvoorbeeld de naam bij een evenement 
(sportdag, muziekwedstrijd, musical, gala, geslaagd/ diploma-uitreiking, etc.)  

 nee       ja 
 

• Beelden (foto’s of filmpjes) waarop de leerling herkenbaar is afgebeeld te gebruiken voor: 
 

➢ Interne communicatie op school (digitaal en/of gedrukt, bijvoorbeeld de interne nieuwsbrief)  
 nee       ja 

 
➢ Promotiemateriaal van de school dat voor iedereen toegankelijk is    

(Bijvoorbeeld de schoolgids, schoolfolder, jaarboek, jaarverslag, de website van de school, 
sociale media van school of het bestuur.) 

 nee       ja 
 

➢ Het online delen van beeldmateriaal onder deelnemers en betrokkenen bij evenementen 

(Bijvoorbeeld om met leerlingen en ouders de foto’s/ filmpjes van de excursie te delen via 

een Facebook groep of een blog.)   

 nee       ja 

 

• Het mobiele nummer van de leerling te gebruiken voor functionele berichten van de school  
 nee       ja 

 

 

z.o.z. 

 

 



 

 

 

• Naam en mobiele nummer van de leerling te delen met klasgenoten 

 nee       ja 

 

• De naam van de leerling  te publiceren, bijvoorbeeld  bij een evenement (sportdag, 
muziekwedstrijd, geslaagd/ diploma-uitreiking, etc.)  

 nee       ja 

• De benodigde gegevens door de (po/vo-)school van herkomst te overleggen aan een of meer 
scholen aangesloten bij LVO 

     nee       ja 
 

• Indien nodig voor de ondersteuning van de leerling in het kader van Passend Onderwijs  dat de 
school relevante gegevens levert aan de Regionale Verwijzingscommissie of de Commissie voor 
Toelating en Aanwijzing van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs;   
     

 nee       ja 
 

• Indien nodig voor de ondersteuning van de leerling gegevens uit te wisselen met de 
schoolpsycholoog, ketenpartners in de Jeugdhulp (maatschappelijke werk, centra voor jeugd en 
gezin, etc.);  

 nee       ja  
 

• Voor het gebruik van foto’s en video’s in de klas/les ten behoeve van het vastgestelde 
onderwijsprogramma wordt separate toestemming gevraagd en wordt, bij het niet verkrijgen van 
toestemming, een alternatief geboden. 
 

• Voor het publiceren van persoonsgegevens en een foto van de leerling op de schoolpas is geen 
toestemming vereist. Het hebben van een schoolpas met foto, ter identificatie van de leerling, is 
van gerechtvaardigd belang voor het volgen van onderwijs en het afleggen van examens.  

 
 

 

 

 

 

Woonplaats, datum                                                                               Handtekening ouder/verzorger 

 

-----------------------------------------     ------------------------------------------------

            

         


