
 

 
 
 

Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal  
 
Dit toestemmingsformulier heeft betrekking op: 

Naam leerling: .............................................................................. van klas………………………………… 

Ik verklaar dat:  

Ik geef toestemming voor het gebruik 
van beeldmateriaal door het 
Merletcollege * 

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen 

 ja /  nee 
 in de schoolgids en/of schoolbrochure 

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen 
over de school en de onderwijs mogelijkheden.  

 ja /  nee 
op de openbare website van de school 
        

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen 
over de school, het gegeven en te volgen onderwijs en diverse 
onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolfeesten, etc.  

 ja /  nee  
in de Magister ELO      

Informeren van ouders en leerlingen over de onderwijsactiviteiten 
zoals schoolreisjes, excursies, schoolfeesten, etc.  

 ja /  nee  
in de (digitale) nieuwsbrief  

Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en 
ontwikkelingen op en om school 

 ja /  nee  
op sociale-media accounts van de 
school (Twitter, Facebook, Instagram, 
YouTube) 

 

Informatie verspreiden over activiteiten (zoals schoolreisjes) en 
ontwikkelingen op school.  

Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het gegeven 
onderwijs op school. 

 

Ik geef toestemming voor het 
verstrekken van mijn leerlinggegevens 
aan: *  
(klas, n.a.w.-gegevens, 
leerlingnummers, locatie en 
emailadres) 

Met het volgende doel: 

 ja /  nee  
de schoolfotograaf voor het maken 
van een pasfoto en klassenfoto en het 
verzenden van dit materiaal naar het 
huisadres. 

Herinnering voor later. 

(* hierboven aankruisen waarvoor u toestemming geeft, ja = akkoord, nee = geen akkoord) 

Z.O.Z. 



 

 

 

Ik geef toestemming voor: * Met het volgende doel: 

 ja /  nee  
Het maken een examenfoto, inclusief 
vermelding van de voor- en 
achternaam. 

Deze foto wordt aan leerlingen cadeau gegeven ter herinnering 
aan het examenjaar. 

 ja /  nee  
Het publiceren van de voor- en 
achternaam in de krant en op de 
website van de school bij het behalen 
van het schooldiploma. 

Herinnering voor geslaagden. 

 ja /  nee  
Het tonen van foto’s van de leerling bij 
de diploma-uitreiking.  

Herinnering voor geslaagden. 

 ja /  nee  
Het maken van opnames van de 
musicalvoorstelling.  

Deze opnames worden aan alle ouders/leerlingen ter beschikking 
gesteld ter herinnering. 

 ja /  nee  
Het maken van opnames van de 
diploma-uitreiking 

Deze opnames worden aan alle ouders/leerlingen ter beschikking 
gesteld ter herinnering. 

 ja /  nee  
Het gebruik van beeldmateriaal en 
plaatsen van voor- en achternaam in het 
jaarboek. 

Het jaarboek wordt aan leerlingen cadeau gegeven ter 
herinnering aan het examenjaar. 

(* hierboven aankruisen waarvoor u toestemming geeft, ja = akkoord, nee = geen akkoord) 

 

Datum:      .............................................................................. 

Naam ouder/verzorger:    .............................................................................. 

Handtekening ouder/verzorger:  .............................................................................. 

Handtekening leerling (ouder dan > 16 jaar): .............................................................................. 

 

Wilt uw het antwoordformulier met uw zoon/dochter meegeven naar school?   

Graag afgeven bij de schooladministratie 


