Retouradres: Postbus 7878, 1008 AB Amsterdam

Aan de ouders/verzorgers van
de leerlingen van Hyperion Lyceum

Datum

Betreft

E-mail

Augustus 2018

Toestemmingsverklaring gebruik foto en film

communicatie@vova.nl

Geachte ouders/verzorgers,
Om in onze communicatie een goed beeld te geven van de school waarop uw kind zit, gebruiken we
regelmatig foto’s en films van leerlingen, van lessituaties en de school. In het kader van de nieuwe
privacywetgeving hebben wij voor het gebruik van foto- en filmmateriaal van uw kind uw toestemming nodig.
Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en
video’s. Wij plaatsen uiteraard geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden.
Toestemmingsverklaring
Wij moeten toestemming aan u vragen. Dat vragen we u alleen niet nu, maar op een iets later moment dit
kalenderjaar. Om uw toestemming goed en nauwkeurig te kunnen verwerken, wachten wij namelijk op een
speciale module in Magister die momenteel wordt ontwikkeld. De verwachting is dat deze eind 2018
beschikbaar is. Via deze module kunt u expliciet aangeven of u toestemming geeft en waarvoor.
Wij zullen de eerste periode van dit schooljaar terughoudend zijn met het publiceren van beeldmateriaal,
maar we willen natuurlijk wel foto- en filmmateriaal kunnen plaatsen. Daarom vragen we u om uiterlijk 1
oktober 2018 aan ons door te geven als u in de tussenliggende periode bezwaar hebt tegen het gebruik
van beeldmateriaal van uw kind. Dit kan door een e-mail te sturen naar: communicatie@vova.nl o.v.v.
Bezwaar gebruik beeldmateriaal van mijn kind(eren). Of u stuurt een brief naar: Voortgezet Onderwijs van
Amsterdam, Afdeling Communicatie & PR, Postbus 7878, 1008 AB Amsterdam. Vermeld in de e-mail of
brief duidelijk uw eigen naam, de naam van uw kind(eren), de schoolnaam en de klas.
Let op: er is geen toestemming nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor
onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een
schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Dit valt onder de wettelijke
identificatieplicht. Wel gelden voor het gebruik van dat beeldmateriaal de gewone privacyregels.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling Communicatie & PR (communicatie@vova.nl).
Met vriendelijke groet,
C.E.M. Neuhaus
Voorzitter directie Voortgezet Onderwijs van Amsterdam

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
Bezoekadres Betuwestraat 27, 1079 PR Amsterdam

T 020 579 71 00 | www.vova.nl

Postadres Postbus 7878, 1008 AB Amsterdam

KvK 34318080 | IBAN NL35INGB0672516977

Pagina 1/1

