
 

 

 

 

 
Protocol 'Omgaan met beeld, geluid en sociale media' 

 

  
Inleiding Wij zijn ons op school bewust van de mogelijkheden en de risico's die beeld- en 

geluids-opnames met zich meebrengen. Om zorgvuldig met ieders privacy om te 
gaan is dit protocol opgesteld. Het protocol geldt zowel voor personeel, leerlingen 
en ouders. 
Laten we ons realiseren dat hoe wij zelf omgaan met beeld- en geluidsopnames 
niet voor anderen hoeft te gelden 

  
Algemeen Alleen opnames die, met in acht neming van onderstaande regels, een positief 

beeld geven van activiteiten van leerlingen worden gepubliceerd. 
Alleen opnames die een beeld geven aan externen van activiteiten binnen de 
school zijn openbaar. 
YouTube filmpjes worden met een link op de website of in de weekbrief geplaatst. 
De website wordt regelmatig vernieuwd/opgeschoond. De opnames zijn niet via 
een zoekfunctie beschikbaar tenzij het om PR-materiaal gaat en de ouders/ 
personeelsleden toestemming hebben gegeven. 
We houden rekening met kinderen die niet in beeld mogen komen bij individuele 
opnamen en zo mogelijk bij groepsfoto's. 
Er worden geen namen of gegevens van leerlingen bij opnamen vermeld. 
Ouders/verzorgers kunnen jaarlijks op het leerlingformulier aangeven of zij 
bezwaar maken tegen het publiceren van foto's en filmpjes waarop hun kind staat 
afgebeeld. 

  
Foto’s en 
films 

In verband met de privacy van onze leerlingen en teamleden is het voor ouders en 
externen niet toegestaan om beeld- of geluidsopnames te maken in de klassen en 
in het schoolgebouw tijdens reguliere activiteiten. Dit kan alleen met medeweten 
en expliciete toestemming van de leerkracht en de directie. Uitzondering zijn 
schoolevenementen zoals sinterklaas, sportdag, kerstvieringen e.d.) 
Het maken van opnames tijdens schoolevenementen is toegestaan mits deze niet 
worden gepubliceerd op publiekelijk toegankelijke websites of social media zoals 
You Tube, Instagram, Facebook enz.  Dit geldt voor ouders, leerlingen en 
personeel. 

  
Mobiele 
telefoons 

Leerlingen Leerlingen mogen op school hun mobiele apparaten zoals telefoons 
of ipods niet gebruiken, ook niet tijdens de pauzes. Voorafgaand aan 
de les worden mobiele apparaten bij de leerkracht ingeleverd en na 
schooltijd worden deze teruggegeven, 

Personeel Mobiele telefoons mogen tijdens schooltijd alleen functioneel 
gebruikt worden. (b.v. om aan te kondigen of een leerling  in de 
JongLeerGroep terecht kan of om assistentie in te roepen.) 

Ouders en 
personeel 

In de algemene ruimtes van de school, zoals gangen en hallen wordt 
geen gebruik gemaakt van de mobiele telefoon. 
Bij het begeleiden van activiteiten wordt de mobiele telefoon alleen 
functioneel gebruikt. 

  
Tot slot Het kan voorkomen dat er op school opnames worden gemaakt voor observatie 

en/of opleidingsdoeleinden. Het gebruik van deze opnames is beperkt tot het doel 
waartoe deze zijn gemaakt en worden na afloop vernietigd. Indien zulke opnames 
voor andere doeleinden zullen worden gebruikt wordt vooraf toestemming aan de 
betrokkenen gevraagd. 


