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Toestemmingsformulier leerlingen voor gegevensverwerking 
(inclusief beeldmateriaal) en overige toestemmingen - bewaarblad 
voor thuis 
 

Voor sommige verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind hebben wij uw schriftelijke toestemming 

nodig. Door het invullen van het toestemmingsformulier, regelt u deze toestemming. 
 

Onze school heeft voor de hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind 
passende beveiligingsmaatregelen genomen om ongewenste en onrechtmatige verwerkingen te 

voorkomen. Voor enkele verwerkingen geldt dat niet alle risico’s weg kunnen worden genomen. Denk 

bijvoorbeeld aan het risico op kopiëren en delen van foto’s van uw kind door derden. Hierover brengen wij 
een advies uit in de door u ontvangen informatiebrief gegevensverwerking.  

 
Als we persoonsgegevens en/of beeldmateriaal willen gebruiken voor doeleinden die hier niet zijn 

genoemd en waarvoor ook toestemming is vereist, dan zullen we u daar apart toestemming voor vragen. 
 

Heeft u vragen over de concrete veiligheidsmaatregelen die wij nemen of andere vragen over de 

verwerkingen van de persoonsgegevens van uw kind? Raadpleeg dan www.csgdewaard.nl, kopje Over de 
waard, Privacy. 

 
De toestemming wordt gevraagd voor de inschrijvingsduur van uw kind. U kunt een eenmaal gegeven 

toestemming op ieder gewenst moment wijzigen en/of intrekken. Vanaf het moment dat u uw 

toestemming intrekt zal de school stoppen met de genoemde verwerkingen/handeling. Jaarlijks zal de 
school u wijzen op uw recht om de eerder gegeven toestemming te wijzigen of in te trekken. U kunt uw 

toestemming intrekken via het info e-mailadres van uw school of door rechtstreeks te mailen 
naar de schooldirectie. 

 

Toelichting Schoolfotograaf 
Leerlingen kijken uit naar het jaarlijkse bezoek van de schoolfotograaf en ook ouders hechten vaak aan de 

traditie. Om die reden vragen wij jaarlijks een professionele fotograaf van alle leerlingen een mooie 
portretfoto en een klassenfoto te maken. Het laatste impliceert dat uw kind via deze foto ook bekend 

wordt bij families van klasgenoten. De foto’s worden door de fotograaf rechtstreeks aan u aangeboden 
buiten de school om. Daarvoor heeft de schoolfotograaf uw (e-mail)adresgegevens nodig. De 

schoolfotograaf gebruikt uw contactgegevens eenmalig en zal u daarna niet benaderen met andere 

diensten en producten.  
 

De school ontvangt graag een exemplaar van deze foto, zodat zij deze kan gebruiken voor de door school 
georganiseerde bijeenkomsten en voor het digitale leerlingdossier. Toegang tot de foto hebben uitsluitend 

medewerkers van de school. De foto wordt niet gedeeld met derden. 

 
Indien u geen toestemming verleent voor het gebruik van de schoolfoto voor gebruik door de school, dan 

zal de school zelf een foto maken van uw kind, zodat zij beschikt over een recente foto van uw kind die de 
school kan gebruiken voor het registreren van uw kind in het digitale leerlingvolgsysteem dat gebruikt 

wordt om uw kind te identificeren. Hiervoor heeft de school een gerechtvaardigd belang, namelijk 
enerzijds de beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de 

zorg van de school en anderzijds de mogelijkheid tot identificatie van uw kind in het kader van 

onderwijsdoeleinden en de begeleiding van uw kind. 
 

Toelichting Beeldcoaching 
Binnen Stichting CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van (aanstaande) 

leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een vorm van professionalisering is 

Beeldcoaching. Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de 
didactiek en de klassenorganisatie in de groep. Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op 

deze videobeelden komen te staan. Ze zijn alleen voor intern gebruik, worden niet openbaar gemaakt en 
na een traject gewist. Het protocol met de gedragscode Beeldcoaching kunt u eventueel opvragen bij de 

directeur van de school. Het is bij het uitvoeren van de Beeldcoaching heel lastig bepaalde kinderen niet in 

beeld te brengen. Wij hopen daarom uw toestemming hiervoor te mogen ontvangen, maar kunnen u 
daartoe niet verplichten.  

http://www.csgdewaard.nl/
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Toelichting vervoer leerlingen door derden (zoals ouders) 

Enkele malen per jaar komt het voor dat kinderen naar een activiteit van school worden vervoerd door 
andere volwassenen. Omdat we veilig en verantwoord vervoer uiterst belangrijk vinden heeft onze school 

voor dit vervoer de volgende afspraken vastgesteld: 
- er zijn evenveel zitjes of zittingverhogers in de auto aanwezig als het aantal eigen kinderen van de 

bestuurder wat op zitjes moet worden vervoerd. Al deze verhogers worden gebruikt en ieder kind zit in 

een gordel. 
- als u absoluut wilt dat uw kind op een zittingverhoger wordt vervoerd, dan kunt u uw kind een 

verhoger meegeven. Uw kind wordt dan op die verhoger vervoerd. 
- We vragen aan ouders die leerlingen van school vervoeren te verklaren dat zij, zoals wettelijk verplicht, 

een WA-verzekering hebben afgesloten. Een inzittendenverzekering is niet verplicht. 
Wij vragen daarom uw toestemming voor dit vervoer door derden. 

 

Toelichting eenvoudige medicijnen (zoals paracetamol, sinaspril, azaron) 
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich 

verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo’n geval zal de leerkracht: 
- contact met u of met een andere, door u aangewezen, persoon opnemen om te overleggen of er 

iemand thuis is om het kind op te vangen en of het kind wordt gehaald. Zonder uw toestemming of die 

van een andere op deze verklaring genoemde persoon wordt uw kind niet alleen naar huis gestuurd. 
Ook kan er toestemming worden gevraagd om een ‘eenvoudige’ pijnstiller toe te dienen. 

- als niemand te bereiken is een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is bij een ‘eenvoudige’ 
pijnstiller (azaron, sinaspril, paracetamol) of dat een arts geconsulteerd moet worden. 

Wij vragen daarom uw toestemming voor deze toediening van eenvoudige medicijnen. 
 

Heeft uw kind een ernstige allergie of regelmatig toediening van medicijnen nodig, dan vullen wij samen 

met u een uitgebreide toestemmingsverklaring in, waarin u uitlegt hoe te handelen bij een allergische 
reactie en/of bij het toedienen van bepaalde medicijnen. 

 
U kunt nu overgaan tot het invullen van het toestemmingsformulier.  
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Toestemmingsformulier – blad om in te vullen en in te leveren bij de school 
 

Ik geef via het aanvinken van het vakje JA toestemming voor het gebruik van de hierna genoemde 

persoonsgegevens van en de hierna genoemde overige toestemmingen voor: 
(volledige naam kind): 

____________________________________________________________________  
voor de duur van zijn/haar inschrijving. Wanneer ik geen toestemming geef, zet ik een vinkje in het vakje 

NEE. Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken. Ik onderteken het formulier. Ik maak een kopie of 

foto van het formulier, zodat ik kan raadplegen wat ik heb ingevuld. 
 

1. Voor het bekendmaken van informatie over de organisatie en activiteiten van school: 
 

 Soort gegeven(s) 
 Beeldmateriaal (foto’s en video’s) 

Toestemming  

JA NEE Plaats 
  de schoolgids en overige papieren brochures (bv. schoolkalender) 

  de website van de school openbare gedeelte 

  de website van de school besloten gedeelte achter gebruikersnaam en wachtwoord 
ouders/verzorgers 

  de (digitale) nieuwsbrief en/of weekmail van de school/leerkrachten 

  in de krant of nieuwswebsite 

  sociale media (facebook- en twitterkanaal van de school) 

 

 Soort gegeven(s) 
 Voornaam, achternaam, leerjaar, groepsnaam/nummer 

Toestemming  

JA NEE Plaats 
  de schoolgids en overige papieren brochures (bv. schoolkalender) 

  de website van de school openbare gedeelte 

  de website van de school gedeelte achter gebruikersnaam en wachtwoord 
ouders/verzorgers 

  de (digitale) nieuwsbrief van de school 

  in de regionale krant of nieuwswebsite 

  sociale media (facebook- en twitterkanaal van de school) 

 

2. Voor het opstellen van een klassenlijst die alleen achter het deel van de website wordt 
gepubliceerd waarvoor een gebruikersnaam en wachtwoord voor ouders is vereist: 

 

 Soort gegeven(s) 
 Voornaam, achternaam, leerjaar, groepsnaam/nummer 

Toestemming  

JA NEE Doel 
  klassenlijst die alleen aan de klas wordt meegegeven of achter het deel van de website 

wordt gepubliceerd waarvoor een gebruikersnaam en wachtwoord voor ouders is vereist 

 

3. Voor het delen van informatie met de ouderraad en het faciliteren van de taakuitvoering door de 
ouderraad: 

 

 Soort gegeven(s) 
 - Voornaam, achternaam, leerjaar, groepsnaam/nummer, geslacht; 

- Naam, adres, woonplaats; 

- Gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van gelden, 

ouderbijdragen en vergoedingen. 

Toestemming  

JA NEE Doel 
  ouderraad voor het faciliteren van de taakuitvoering door de ouderraad 
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4. Voor het delen van informatie met de overblijforganisatie/TSO en het faciliteren van de 

taakuitvoering door de overblijforganisatie: 
 

 Soort gegeven(s) 
 - Voornaam, achternaam, leerjaar, groepsnaam/nummer, geslacht; 

- Naam, adres, woonplaats; 

- Gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van gelden, 

ouderbijdragen en vergoedingen. 

Toestemming  

JA NEE Doel 
  overblijforganisatie voor het faciliteren van de taakuitvoering door de overblijforganisatie 

 

5. Voor het aanbieden van diensten door de schoolfotograaf (zie toelichting op blz. 1, het 
bewaarblad) 

 

 Soort gegeven(s) 
 - Voornaam, achternaam, leerjaar, groepsnaam/nummer, geslacht; 

- Naam, adres, woonplaats; 

- E-mailadres ouders/verzorgers i.v.m. het plaatsen van de bestelling. 

Toestemming  

JA NEE Doel 
  aanbieden van diensten door de schoolfotograaf 

 

6. Voor het professionaliseren van (aanstaande) leerkrachten via Beeldcoaching (zie toelichting op blz. 
1, het bewaarblad) 

 

 Soort gegeven(s) 
 Beeldmateriaal (foto’s en video’s) 

Toestemming  

JA NEE Doel 
  Beeldcoaching 

 

7. Ik geef toestemming voor het vervoer van mijn kind(eren) door een andere volwassene van en naar 

bestemmingen buiten school, indien deze volwassene een WA-verzekering heeft. 
 

 Vervoer door andere volwassenen 

Toestemming  

JA NEE Doel 
  uitstapjes naar bestemmingen buiten de school. 

 

 
8. Ik geef toestemming voor het toedienen van eenvoudige medicijnen 

 

 Toediening eenvoudige medicijnen 

Toestemming  

JA NEE Doel 
  verlichting van opgelopen lichte verwonding of lichte pijn 

 

 

Ondertekening toestemmingsformulier 
 

______________________________________  ________________________________________ 
Plaats       Naam ouder/verzorger 

 

______________________________________  ________________________________________ 
Datum       Handtekening ouder/verzorger 


