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Toestemmingsverklaring voor o.a. gebruik beeldmateriaal
Op Peuterspeelboerderij Hummelhoef laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar
we mee bezig zijn. Foto’s en video-opnames kunnen worden gemaakt tijdens de hele ochtend en
eventueel worden verstuurd via Whatsapp naar de betreffende ouder/verzorger. Ook uw
zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en
video’s. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van peuters.
Waar vragen we uw toestemming voor?
Wij zijn verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
zoon/dochter. Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in opdracht van ons
wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens verjaardagsfeestjes. We
verzoeken ouders om andere peuters niet herkenbaar te fotograferen en het beeldmateriaal niet te
delen op internet of social media.
Verder vragen we toestemming om uw mailadres te delen met onze professionele fotograaf. Deze
komt eenmaal per jaar foto's maken. Het mailadres wordt enkel gebruikt om foto’s naar u te kunnen
sturen en zal niet voor andere doeleinden door de fotograaf gebruikt worden.
Tot slot willen we u vragen of we uw telefoonnummer toe kunnen voegen aan de Whatsapp-groep
van Hummelhoefouders. Deze groep wordt gebruikt om informatie te delen en ook kunnen hierop
algemene vragen gesteld worden door ouders.
Kwaliteitsverbetering
Video-interactie is één van de methodieken die Hummelhoef hanteert om de begeleiding zo goed
mogelijk af te stemmen op de peuters. In de groep van uw zoon/dochter kan gefilmd worden. Deze
beelden gebruiken we om te kunnen reflecteren en om onze begeleiding te kunnen blijven
verbeteren. De gemaakte opnames worden na gebruik verwijderd.
Toestemmingsverklaring
Met deze toestemmingsverklaring vragen we u aan te geven waarvoor Hummelhoef beeldmateriaal
van uw zoon/dochter mag gebruiken. U mag altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook
mag u op een later moment alsnog schriftelijke toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen
beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden. Als we beeldmateriaal voor een
ander doel willen gebruiken dan op de toestemmingsverklaring vermeld staat, nemen we contact
met u op.
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Beeldmateriaal mag door Hummelhoef gebruikt worden:

Beeldmateriaal wordt gebruikt
voor de volgende doelen:

Op het besloten deel van de website van Hummelhoef
d.m.v. een wachtwoord

Informatie voor ouders over de
activiteiten van de peuters

0 ja
0 nee
Via de mobiele telefoon van Hummelhoef via Whatsapp
aan de betreffende ouder/verzorger

Informatie voor ouders over de
persoonlijke en groepsactiviteiten

0 ja
0 nee
Op sociale-media accounts van Hummelhoef (Facebook,
Instagram)
0 ja

Informatie verspreiden over
activiteiten aan de (toekomstige)
ouders

0 nee

Toestemming persoonlijke gegevens
Toestemming verstrekken mailadres aan fotograaf
0 ja

0 nee

Toestemming toevoegen mobiele nummer aan Whatsappgroep Hummelhoef
0 ja

0 nee

Betreft peuter (naam): _________________________ Ochtendgroep: _____________________

Handtekening ouder(s)/verzorger(s):

datum:_______________

