Telefoonnummers ouders/verzorgers

Achter- en voornaam
van uw kind
Geboortedatum

Groep

Naam ouder/verzorger 1

Naam ouders/verzorger 2

U werkt op de volgende
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Mobiele telefoonnummer
Telefoonnummer werk

Wie kan gebeld worden als u beiden niet bereikbaar bent (bijv. oma, oppas)?
Naam
Relatie
Telefoonnummer

Naam en telefoonnummer huisarts
Ziektekostenverzekeraar en
polisnummer
Gebruik van medicijnen; wat te
doen in geval van een calamiteit

Allergieën, dieet, vegetarisch, geen
varkensvlees, etc.

Naam en telefoonnummer BSO
Uw kind gaat naar de BSO op
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Toestemming publicatie beeldmateriaal

Op onze school laten wij u met foto's en video's zien waar we mee bezig zijn. Opnames
worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijv. tijdens excursies,
schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met dit beeldmateriaal. Wij plaatsen geen foto’s
waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden en zetten er geen namen van leerlingen
bij.
Met dit formulier kunt u toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
zoon/dochter.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht
worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens
schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op en wij gaan ervan uit dat deze
ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.
Wanneer we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken dan hieronder
aangegeven, nemen we contact met u op. U kunt uw keus altijd wijzigen.

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger
van _____________________________________ groep ________
dat foto's en video's door obs Woutertje Pieterse gebruikt mogen worden.
aankruisen waarvoor u toestemming geeft

O
O
O
O

in de schoolgids en de schoolbrochure
op de website van de school
in de (digitale) nieuwsbrief
in de blogs op Schoudercom (besloten, alleen toegankelijk voor ouders van Woutertje
Pieterse)

Datum: ____________
Naam ouder/verzorger: __________________________
Handtekening ouder/verzorger: ____________________

