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Informatieblad toestemming beeldmateriaal en/of naam kind 

 
Op onze SOL Ambacht-locaties (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hendrik-Ido-Ambacht en 
Stichting Kinderopvang Hendrik-Ido-Ambacht) worden opnames gemaakt tijdens verschillende 
gelegenheden, zoals bijvoorbeeld tijdens activiteiten: vieringen, sportdagen, voorstellingen, 
fotograaf, kinderboerderij, bibliotheek, schoolreisjes, kampweek etc. Ook uw kind kan op dit 
beeldmateriaal te zien zijn, of vermeld worden. 

 
Om het beeldmerk en/of de naam van uw kind te mogen gebruiken (verwerken), hebben wij uw 
toestemming nodig (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG). 

 
Toestemming 
In het ouderportaal (bijvoorbeeld Konnect, Parro) geeft u aan voor welke onderstaande optie u kiest. 
De door u aangegeven keuze kunt u te allen tijde en op elk gewenst moment weer wijzigen. In ieder 
geval zullen wij u jaarlijks een herinnering sturen i.v.m. de door u verstrekte toestemming. 
De keuze mogelijkheden die u in het ouderportaal heeft voor het gebruik van beeldmerk en naam 
van uw kind door SOL Ambacht, zijn: 
• WEL toestemming voor intern gebruik van beeldmerk en naam van uw kind 
• WEL toestemming voor intern- én extern gebruik van beeldmerk en naam van uw kind 
• GEEN toestemming voor gebruik van beeldmerk en naam van uw kind. 

 
Hoe gebruiken wij beeldmateriaal en naam 
Tijdens de activiteiten van SOL Ambacht maken wij foto’s etc. Onder activiteiten verstaan we alles 
wat door SOL Ambacht wordt georganiseerd voor de kinderen. Beeldmateriaal en/of de naam van 
uw kind kunnen wij bijvoorbeeld plaatsen in onze communicatiesystemen (Parro, Konnect etc.), 
ophangen in de groep en/of de locatie. Zo delen wij foto’s en berichten met de ouders van 
bijvoorbeeld een uitje naar de kinderboerderij, of bibliotheek. Of we geven de kinderen een 
aandenken mee aan hun tijd bij SOL Ambacht door middel van een groeps- cq klassenfoto of een 
video van een voorstelling (musical, toneelstuk). Ook in onze registratiesystemen (Parnassys, 
KidsVision) plaatsen wij beeldmateriaal van uw kind. Daarnaast maken medewerkers soms 
foto’s/filmpjes in verband met interne opleidingen. Nadat dit materiaal tijdens de cursus is 
besproken, wordt het vernietigd. Samenvattend noemen wij dit intern gebruik. 

 

Vanzelfsprekend zijn wij trots op onze SOL Ambacht-locaties en willen we dat ook graag extern 
uitdragen (extern gebruik) op bijvoorbeeld onze website, in de SOLgidsen, nieuwsbrieven, social 
media (Facebook, Instagram, LinkdIn, Twitter, SchoolWapps etc), flyers, brochures, advertenties 
maar ook in een persbericht over een activiteit, of een promotioneel artikel in een krant of magazine, 
of voor opleidingsdoeleinden van onze medewerkers (bij externe bijeenkomsten). 

 
Wij bewaren het beeldmateriaal en/of naam conform de door ons gestelde bewaartermijnen. 
Bovengenoemde voorbeelden (niet limitatief) zijn het soort verwerkingen waarvoor beeldmerk en/of 
naam van uw kind gebruikt kunnen worden. 
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Doel 
Het doel van het gebruik van beeldmateriaal en/of naam is om informatie te verstrekken aan huidige 
en toekomstige ouders, kinderen en personeelsleden over onze werkwijze, onze activiteiten en een 
indruk te geven van de sfeer op onze SOL Ambacht-locaties. 
Om zeker te weten dat wij geen beeldmateriaal en/of naam gebruiken van een kind waarvoor geen 
toestemming is gegeven, geregistreerd of er wel/geen toestemming is gegeven. 

 
Beveiliging 
Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig om met beeldmateriaal en/of naam van uw kind. Wij nemen de 
nodige maatregelen om te voorkomen dat beeldmerk en/of naam van uw kind ongeautoriseerd bij 
derden terecht komt. Mocht dit wel gebeuren dan zullen wij u hier zo spoedig mogelijk over 
informeren. 

 
Indien wij een derde vragen het beeldmerk en/of naam van uw kind te verwerken voor 
bovengenoemde doelen, dan sluiten wij met deze derde een verwerkingsovereenkomst. 

 
Wel willen wij aangeven dat het kan voorkomen dat anderen, dan door ons gevraagde derden, foto’s 
maken en/of filmen, bijvoorbeeld andere ouders tijdens een voorstelling of uitje. Daar hebben wij 
geen invloed op. Daarom willen we u als ouders vragen bewust te zijn van de wetgeving en de 
privacy van eenieder te respecteren en niet zomaar zonder toestemming foto’s van anderen te 
maken, of een naam te vermelden. 
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