FORMULIER A
Toestemmingsformulier publicatie foto’s en filmopnames
Op het Montaigne Lyceum laten wij met foto’s en filmopnames zien waar we mee bezig zijn.
Opnames worden gemaakt tijdens verschillende activiteiten en gelegenheden zoals schoolreisjes,
excursies en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms op filmpjes) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met de foto’s en filmopnames. We plaatsen geen foto’s
waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden en we plaatsen bij foto’s en filmopnames geen
namen van leerlingen.
Met dit formulier vragen wij uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/
dochter voor informatie-uitwisseling en PR-doeleinden. Wij verzoeken u dit formulier in te vullen,
te ondertekenen en aan ons (bij voorkeur via de mail) te retourneren.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en filmopnames die door ons of in onze opdracht
worden gemaakt. Jaarlijks worden er schoolfoto’s gemaakt. De pasfoto’s worden gebruikt in de
Magister-administratie. De groepsfoto’s worden persoonlijk uitgedeeld aan de leerlingen van de
betreffende klas.
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. Het Montaigne
Lyceum heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat ook ouders terughoudend zijn
bij het plaatsen van foto’s en filmpjes op internet.
Jaarlijks vragen wij toestemming aan u. In het schooljaar dat uw kind 16 jaar wordt vragen wij u
en uw kind beiden om te tekenen. De jaren daarna is het voldoende wanneer uw kind tekent.
Gegeven toestemming mag te allen tijde weer ingetrokken worden.
VERKLARING
Hierbij verklaart ondergetekende/verklaren ondergetekenden, dat foto’s en filmopnames door het
Montaigne Lyceum gebruikt mogen worden (aankruisen waar toestemming voor gegeven wordt):



in de schoolgids en schoolbrochure, jaarboek en op de website van de school
op het (besloten) Facebook-account van het Montaigne Lyceum



geeft géén toestemming voor publicatie van foto’s en/of filmopnames

Naam leerling/ouder/verzorger van:

__________________________________________________

Datum:

__________________________________________________

Geboortedatum leerling: ____________________________ (omcirkel leeftijd):

16-

16+

Handtekening ouder verzorger:

__________________________________________________

Handtekening leerling (indien 16+):

__________________________________________________

Formulier na invullen en ondertekening s.v.p. retourneren, bij voorkeur via mail info@montaignelyceum.nl

