
 
 

 
 
 
Waddinxveen, april 2018 
 
Om goed onderwijs te verzorgen verwerkt de school persoonsgegevens van haar leerlingen. Op de 
Rehobothschool wordt zorgvuldig met deze gegevens omgegaan. De persoonsgegevens van uw kind 
worden alleen gebruikt voor organisatorische-, onderwijskundige- en pedagogische doeleinden. De 
gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. In het Privacyreglement van 
de school zijn hierover nadere regels vastgelegd. 
 
Voor enkele specifieke verwerkingen hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. U kunt deze 
toestemming aan ons verstrekken door deze verklaring te ondertekenen. 
De toestemming wordt gevraagd voor de inschrijvingsduur van uw kind. U kunt een eenmaal gegeven 
toestemming op ieder gewenst moment wijzigen en/of intrekken. Vanaf het moment dat u uw 
toestemming intrekt zal de Rehobothschool stoppen met de hiervoor genoemde verwerkingen. 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
Pieter Beens 
directeur 
  



 

Toestemmingsformulier privacygegevens 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van 
  
 
…………………………………………………………………………. (naam kind) 
 
 

☐  Dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) op de website  van de Rehobothschool geplaatst mag worden 
waarop mijn kind te zien is.* 
 

☐  Dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) en op het interne communicatieplatform Social Schools 

geplaatst mag worden waarop mijn kind te zien is.* 
 

☐  Dat foto’s van mijn kind geplaatst mogen worden in de (digitale) nieuwsbrieven van de 
Rehobothschool.* 
 

☐  Dat in groep 8 een video mag worden gemaakt van het schoolkamp waarop mijn kind te zien is en 
dat een kopie van deze film mag worden verspreid onder de leerlingen van groep 8* 
 
Dat de klassenlijst op papier (of digitaal) wordt verspreid onder de ouders van de klas met de volgende 
gegevens: 
 

☐   Naam*  ☐   Geslacht*  ☐   Geboortedatum*  ☐   Adres* ☐   Postcode* ☐   Woonplaats* 
 

☐   Telefoonnummer* 
 
 
 
Naam ouder/verzorger : …………………………………………………………………. 
 
Datum   : …………………………………………………………………. 
 
Handtekening  : 
 
  
* bij akkoord aankruisen 
 
 
N.B.: Als school kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor ouders die foto’s/filmpjes delen 
met anderen.  
Met het ondertekenen van dit formulier verplicht u zich als ouder om foto’s en/of ander materiaal 
niet te delen met derden. 


