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Betreft: Toestemming beeldmateriaal

Zie ook hoofdstuk 12, artikel 33 ‘Geluids- en beeldmateriaal door de school’ van het schoolreglement
dat u kan terugvinden op onze website: https://munsterbilzen.sbsbilzen.be/schoolreglement/

1. Algemeen beeldmateriaal
Onder algemeen beeldmateriaal wordt ‘niet-beeldgericht’ beeldmateriaal
(sfeerbeelden) verstaan. Algemeen beeldmateriaal bestaat uit beelden die een
algemene, spontane en niet-geposeerde sfeeropname weergeven zonder daarin één
persoon of enkele personen eruit te lichten. Een groepsfoto van een klas tijdens een
activiteit is hier een voorbeeld van.
In onze school worden foto’s en filmpjes van groepsactiviteiten gemaakt, al dan niet met
ouders, die gebruikt worden om in het algemeen informatie te verstrekken over de
activiteiten en de werking van onze school.
Er worden nooit namen van leerlingen of andere personen gepubliceerd bij gebruik
van algemeen beeldmateriaal.
Deze beelden worden publiek gemaakt via
● de schoolwebsite https://munsterbilzen.sbsbilzen.be/
● Instagram https://www.instagram.com/sbsbilzen/
● de Facebook-pagina’s
○ https://www.facebook.com/sbsmunsterbilzen
○ https://www.facebook.com/sbshoelbeek
○ https://www.facebook.com/sbsmartenslinde
● gedrukte publicaties en in de media

2. Gericht beeldmateriaal
Onder ‘gericht beeldmateriaal’ wordt verstaan:
● een beeld waarin één persoon of enkele personen tijdens een groepsactiviteit
wordt / worden uitgelicht;
● wanneer voor een afbeelding geposeerd wordt bv. de klasfoto of een
individuele foto.
Er worden nooit namen van leerlingen of andere personen gepubliceerd bij gebruik
van gericht beeldmateriaal.
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3. Toestemming
Voor het maken en publiceren van niet-gericht beeldmateriaal (sfeerbeelden) in
schoolgerelateerde publicaties zoals de website van de school of gemeente, publicaties die
door de school of gemeente worden uitgegeven, wordt de toestemming van de leerlingen /
ouders vermoed.
Ik, ouder van …

(naam van het kind invullen)

○ geef toestemming
Ik verklaar hiermee dat de school beelden die mijn kind portretteren mag gebruiken voor interne (bv.
ophangen in ruimtes van de school) en externe doeleinden (bv. schoolwebsite, Facebook-pagina,
Instagram, …).

○ geef geen toestemming
voor het maken van gericht beeldmateriaal.
Datum en handtekening

4. Algemene informatie
Wat u als ouder vandaag beslist, staat niet noodzakelijk vast voor de volledige
schoolcarrière. U kan op elk moment uw beslissing herzien.
U heeft het recht beeldmateriaal van uw kind te laten verwijderen van alle door de
onderwijsinstelling beheerde media, zonder opgave van de reden.
U hebt recht op informatie, toegang, verbetering en verzet (zie ook het schoolreglement dat
u kan terugvinden op onze website: https://munsterbilzen.sbsbilzen.be/schoolreglement/, het
privacybeleid is ook apart terug te vinden via https://www.bilzen.be/privacy).
Indien u nog vragen heeft, kan u contact opnemen met de directie via 089 50 28 57 of
munsterbilzen@sbsbilzen.be.
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