Stichting Weekendschool De Bollebozen ’s-Hertogenbosch
p/a Brede Bossche School De Graaf
Graafseweg 52, 5213 AL ’s-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17263912
BAN: NL10 RABO 0153 2625 91

INSCHRIJFFORMULIER
1. Naam deelnemend kind
(voornaam en achternaam)
2. Geboortedatum kind
(dag – maand – jaar)
3. Contactgegevens
- straat – huisnummer
- postcode – woonplaats
- e-mail
- telefoonnummer
4. Naam ouder(s) en/of voogd
(voornaam en achternaam)
5. Indien anders dan bij 3. contactgegevens
ouder(s) en/of voogd
(straat – huisnummer – postcode –
woonplaats – email – telefoonnummer)

6. Gezinssituatie kind
(wel/niet wonend bij ouder(s), hoeveel
dagen per week, hoeveel broers/zussen)

7. Naam school

Wij vragen ouders af en toe te rijden bij excursies. Uiteraard doen we dit in onderling overleg.

’s-Hertogenbosch, ______________________ (datum invullen)

_____________________________________ (handtekening)

Bijgesloten vindt u een formulier waarmee u (geen) toestemming geeft om uw kind te laten filmen of
fotograferen.

Toestemming publicatie foto’s en video’s
[Plaats], [maand] [jaar]
Beste ouder/verzorger,
Bij Stichting De Bollebozen Weekendschool 's-Hertogenbosch laten wij u met foto’s en video’s zien
waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden.
Bijvoorbeeld tijdens activiteiten en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms
in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor
kinderen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van
kinderen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van
foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw
kind op internet verschijnen.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van
uw zoon/dochter. Wilt uw deze brief of antwoordstrook met uw kind meegeven naar de
weekenschool?
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 activiteiten. De
weekendschool heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook
terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere
kinderen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis
bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.
U kunt altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook kunt u op een later
moment alsnog toestemming geven. Gedeeltelijk of geen toestemming verlenen is natuurlijk
ook mogelijk.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
[naam ondertekenaar]

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van ……………………………………..
dat foto’s en video’s door Stichting De Bollebozen Weekendschool 's-Hertogenbosch gebruikt
mogen worden*:
 op de website van de weekendschool
 in de (digitale) nieuwsbrief
 op sociale-media accounts van de weekendschool (Twitter, Facebook)
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft
Datum:

..............................................................................

Naam ouder/verzorger:

..............................................................................

Handtekening ouder/verzorger:

..............................................................................

