Gebruik beeldmateriaal
Middels dit formulier willen we jullie opnieuw vragen even stil te staan bij de toestemming die jullie ons gaven (kort of lang
geleden) wat betreft het maken en gebruiken van foto’s en/of video’s waar jullie kinderen herkenbaar op staan.
Naar aanleiding van de afgelopen teamvergadering en oudercommissievergadering hebben we besloten een update van deze
toestemmings-gegevens te doen.

We maken voor de toestemming onderscheid tussen een aantal soorten foto’s en video’s:
•
Individuele foto’s en video’s
Je geeft ons toestemming om foto’s en/of video’s gemaakt tijdens de opvang bij de Kindertuin met jullie te kunnen
delen via mail, Portabase of telefoon.
Tevens geef je toestemming om foto’s in de portfolio’s van jullie kinderen te plaatsen, deze krijgen jullie mee bij
afscheid van de Kindertuin als aandenken.
•
Groepsfoto’s en video’s
Je geeft ons toestemming om groepsfoto’s en/of video’s van jouw kind en andere kinderen, gemaakt tijdens de opvang
bij de Kindertuin, met jullie te kunnen delen via mail, Portabase of telefoon. Hierbij hebben jullie als ouders controle
en verantwoordelijkheid na het ontvangen van de foto’s en/of video’s, we vragen jullie bewust om te gaan met
gekregen foto’s en/of video’s waar andere kinderen op staan, zeker op sociale media. De Kindertuin heeft na het delen
van de foto met betreffende ouders, geen verantwoordelijkheid meer over het delen van de foto’s en/of video’s.
Tevens geef je toestemming dat er groepsfoto’s waar jouw kind ook op staat in een portfolio van een ander kind
mogen worden geplakt.
•
Het gebruik van de foto’s en video’s voor de Kindertuin
Je geeft ons toestemming om foto’s en/of video’s gemaakt tijdens de opvang bij de Kindertuin te kunnen gebruiken
voor coaching en scholing van medewerkers van de Kindertuin.
Tevens geef je toestemming om foto’s en/of video’s waar jouw kind herkenbaar op staat te mogen gebruiken voor
publicaties van de Kindertuin zoals beleidsstukken, infobulletins en de website.
Naam ouder/verzorger:
Naam kind(eren):

Ik geef toestemming voor, vink aan wat van toepassing is:
 Individuele foto’s en video’s van mijn kind(eren).
 Groepsfoto’s en video’s van mijn kind(eren).
 Het gebruik van foto’s en video’s voor publicaties van de Kindertuin.
 Ik geef geen toestemming, ik realiseer me hierbij dat ik geen foto’s en video’s van mijn kind ontvang.
Ik heb bovenstaande informatie goed doorgelezen, aangevinkt waarvoor ik wel/geen toestemming geef en ga akkoord.
Datum en paraaf ouder/verzorger:

Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal van kinderen tijdens de opvang bij de Kindertuin Westzaan

Foto’s zijn van onschatbare waarde om herinneringen op te halen, om de tijd dat jullie kind bij ons doorbrengt een klein beetje
dichter bij jullie te brengen en jullie een inkijkje te geven in de belevenissen tijdens de opvang bij de Kindertuin.

