Bijlage toelichting gebruik beeldmateriaal
Beste ouder/verzorger,
Op onze school laten wij u met foto’s zien waar we mee bezig zijn. Deze foto’s worden gemaakt tijdens
verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies en lessen. Ook uw zoon/dochter kan
op deze foto’s te zien zijn. Deze foto’s geven ouders én toekomstige ouders een goed beeld van onze
bijzondere vorm van onderwijs. Daarom gebruiken wij deze foto’s voor het:
KIJK mij eens-boekje
Schoolgids
Langszij
LOVK-folders
Website
LOVK Instagram

Boekje voor uw kind waarin elke dag iets leuks geplakt wordt van het bezoek aan de
ligplaatsschool
Alle informatie voor (toekomstige) ouders over het beleid en het reilen en zeilen van
de LOVK
De 2-jaarlijkse informatiekrant voor alle betrokkenen en relaties van de LOVK
Informatie over afstandsonderwijs, ligplaatsonderwijs en lespakketten van de LOVK
Afgeschermd gedeelte voor ouders met foto’s, toegang via inlogcode
PR voor de LOVK en het ligplaatsonderwijs

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met deze foto’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen
ondervinden. We plaatsen bij foto’s geen namen van leerlingen. Foto’s van het ligplaatsonderwijs die op de
website worden geplaatst, komen in het afgeschermde deel van de website te staan waar alleen ouders van
de LOVK via een inlogcode toegang toe hebben. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen
voor het gebruik van foto’s van uw zoon/dochter.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan
voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op,
maar wij gaan ervan uit dat ouders van de LOVK terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op
internet.
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de
stagiaire op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als
we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we eerst contact met u op.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog
weer toestemming geven.

