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Mogen wij u iets vragen?

Door middel van dit schrijven vragen wij uw toestemming voor 2 zaken en daarnaast nog informatie
over uw telefonische bereikbaarheid.
Vraag 1:
Op dit moment worden bij elk evenement op school digitale foto’s genomen, die even later op onze
website worden gepubliceerd. (De fotosite is beveiligd met een wachtwoord!)
Ook worden er leuke gebeurtenissen op school op de foto gezet en gepubliceerd op Facebook. (niet
beveiligd met een wachtwoord!)
Daarnaast kunnen in de groepen filmopnamen gemaakt worden voor intern gebruik (studiedoeleinden
van het team) of bij een activiteit in de klas. (Alleen de laatst genoemde filmopnamen komen op
internet) Om reden van privacy moet u daarvoor toestemming verlenen, omdat het web voor iedereen
toegankelijk is.
Naam: ................................................... ouder van…………………………………………………….
geeft wel/niet toestemming voor publicatie van foto's op internet. *
geeft wel/niet toestemming voor publicatie van foto’s op Facebook.*
geeft wel/niet toestemming voor het publicatie van films op internet.*
geeft wel/niet toestemming voor het maken van filmopnamen in de klas**
* Doorhalen wat niet van toepassing is.
** Indien u geen toestemming geeft, komt/komen uw kind(eren) niet in beeld
Handtekening: ……………………………………………
Vraag 2:
De adresgegevens van uw kind(eren) worden gepubliceerd in het Ouderportaal van Parnassys.
In dit Ouderportaal zijn alleen de adresgegevens van de groep te zien. Indien u niet wenst dat
daarbij het telefoonnummer wordt vermeld, kunt u dit hieronder aangeven.
Naam: ....................................................ouder van………………………………………………………
geeft wel/niet toe stemming voor publicatie van het telefoonnummer.
Handtekening: .....................................................................
Tenslotte willen wij (alleen in geval van nood) een lijst aanleggen van telefoonnummers waar ouders
op werkdagen te bereiken zijn en wie de huisarts is.
(Deze gegevens worden niet gepubliceerd!- blijven geheim!!)
Naam: .................................................... ouder van ..........................................................................................
Is telefonisch bereikbaar op maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag: ................................................
anders op ......................................................................................................................................................... .
Aanvullingen: ................................................................................................................................................. .
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
De huisarts is: ………………………….Tel.:………………………………….
* Dit formulier inleveren bij de leerkracht of de directie. (Alvast bedankt voor uw medewerking!!)
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Locatiedirecteur PCB de Schakel
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