Betreft:

Privacybeleid Koningin Emmaschool – foto’s en video’s

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De Koningin Emmaschool gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van haar
leerlingen. Wij willen de leerlingen graag de privacy bieden die ze nodig hebben om zich
rustig te ontwikkelen. Aan de andere kant willen wij ook kunnen communiceren over ons
onderwijs en activiteiten op onze school, waar foto’s en video’s vaak een goed middel voor
zijn. Ook zal de leerkracht, af en toe een foto of video maken waarop een leerling is
afgebeeld.
Om de belangen van de leerlingen en de school zo goed mogelijk te waarborgen, hebben wij
onderstaand Privacybeleid opgesteld. Dit is een aanvulling op het bestaande beleid van
Talent Primair. Daarin geven wij je ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen
bepaald gebruik van foto’s of video’s van je zoon of dochter. Stuur dan een mail naar:
renate.vd.noort@emmaschool.nl
_________________________________________________________________________
Social media
Vanwege het openbare karakter van social media en de negatieve berichten omtrent social
media van de afgelopen tijd, kiest de Koningin Emmaschool ervoor om geen afbeeldingen
van leerlingen op social media te zetten.
Overzichtsfoto’s
De school neemt regelmatig overzichtsfoto’s van evenementen, zoals het bezoek van
Sinterklaas of optredens in de gymzaal. Bij deze foto’s zullen wij altijd proberen om de
kinderen zoveel mogelijk als groep en van achter te fotograferen. Niettemin kunnen wij niet
voorkomen dat sommige kinderen herkenbaar in beeld zullen komen.
De foto’s en video’s zullen wij publiceren op het binnen korte termijn te lanceren Social
School (interne netwerk). Als je niet wil dat je kind op dergelijke wijze afgebeeld wordt,
verzoeken wij je om dit aan ons bekend te maken. Wij zullen dit dan ook doorgeven aan de
leerkracht. Ook verzoeken wij je om dit aan je kind te laten weten, zodat hij of zij, waar
mogelijk, hier ook rekening mee kan houden.
Foto’s en video’s in het kader van onderwijsdoeleinden
In het kader van het onderwijs maken de leerkrachten soms foto’s of video’s van de
leerlingen, bijvoorbeeld bij schooluitjes of bij bijzondere activiteiten in de klas. Daarbij kan
het voorkomen dat je kind in beeld is.
De leerkracht die deze foto of video heeft gemaakt, zal deze vaak doorsturen aan de
klassenouders zodat zij deze foto of video verder onder de andere ouders kunnen

verspreiden. Als je niet wil dat de leerkracht deze foto of video doorstuurt, verzoeken wij je
om dit aan ons bekend te maken. Wij zullen dit dan doorgeven aan de leerkracht. Ook
verzoeken wij je om dit aan je kind te laten weten, zodat hij of zij, waar mogelijk, hier ook
rekening mee kan houden.
Schoolfoto’s
Zoals sinds vroege jaren gewoon is, laten wij ieder jaar klassenfoto’s maken; een mooie
herinnering voor later! Mocht je niet langer willen dat je kind op de klassenfoto komt te staan,
dan verzoeken wij je om dit aan ons bekend te maken. Opnieuw geldt dat het wel handig is
wanneer je dit ook aan je kind laat weten.
Specifieke toestemming
Soms zal het voorkomen dat een foto of video waarop je kind duidelijk is afgebeeld zo leuk
en actueel is, dat wij deze graag willen gebruiken voor publicatie op de openbare website
www.emmaschool.nl of in een publicatie van school. Dit zullen wij alleen doen met de
uitdrukkelijke toestemming van ouders/verzorgers. Hiervoor zullen wij in een dergelijk geval
contact met je opnemen.
Adressenlijsten
Het kan zijn dat je inmiddels van de klassenouders een zogenaamde klassenlijst hebt
ontvangen van de klas van je kind. Het belang van deze klassenlijsten is dat
ouders/verzorgers weten ‘wie wie is’, maar kan ook worden gebruikt om contact te kunnen
opnemen met de juiste ouder/verzorger waar nodig, ook in het geval van calamiteiten. Mocht
je niettemin bezwaar hebben tegen het opnemen van de gegevens van je kind in deze
klassenlijst, dan verzoeken wij je dit aan te geven aan de klassenouders.
Wat vragen wij van u?
Ten eerste vragen wij je om met ons te communiceren. Heb je bezwaar tegen gebruik van
afbeeldingen van je kind? Laat het ons weten en bespreek dit met je kind. Heb je een
opmerkingen of aanvullingen op dit Privacybeleid? Dan horen wij dat ook graag.
Verder vragen wij je ook rekening te houden met dit Privacybeleid als je zelf in
schoolverband foto’s of video’s maakt van andere kinderen dan je eigen kind. Beperk het
gebruik deze foto’s of video’s en de klassenfoto tot persoonlijke kring. Wees terughoudend
met het gebruik van social media, zet de klassenfoto er in ieder geval niet op en vraag
toestemming aan andere ouders als je toch een foto of video van hun kind op social media
wil zetten. Ten slotte vragen wij je ook om de klassenlijst alleen voor persoonlijke doeleinden
te gebruiken en niet verder te verspreiden.
Hopelijk kunnen wij samen zorgen voor een onderwijsomgeving waarin de privacy van de
leerlingen gewaarborgd blijft.
Met vriendelijke groet,
Renate van den Noort, Locatiedirecteur Koningin Emmaschool

