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Inleiding
Op Peuteropvang de Kladdegatjes worden door onze pedagogisch medewerkers foto’s (en soms video’s) van de
peuters gemaakt. In dit document kunt u lezen hoe wij op Peuteropvang de Kladdegatjes omgaan met dit
beeldmateriaal en waarvoor wij het zouden kunnen gebruiken. U leest ook over het toestemmingsbeleid van ouders
en over de richtlijnen die verbonden zijn aan het maken van beeldmateriaal.
Dit beleid geldt voor alle medewerkers van Peuteropvang de Kladdegatjes. De medewerkers en het bestuur zorgen
er voor dat eventuele derden (ouders/verzorgers, grootouders en ingehuurde fotografen) ook op de hoogte zijn van
relevante richtlijnen.

Gebruik van foto- en beeldmateriaal
Op onze peuteropvang laten wij u met foto’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens
verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, viering van verjaardagen, OC-evenementen en uitjes.
Ook uw zoon/dochter zou op deze foto’s (en soms in video’s) te zien kunnen zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. We vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen voor
het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Daarnaast plaatsen wij geen foto’s die nadelig zouden kunnen
zijn voor uw kind.
Binnen de peuteropvang wordt er voor vier doeleinden gebruik gemaakt van beeldmateriaal van peuters:
1.
2.
3.
4.

in de ouders WhatsAppgroep.
in de (digitale)peuterkrant (verschijnt 4x per jaar)
de website van de peuteropvang (www.dekladdegatjes.nl)
op sociale-media accounts van de peuteropvang (Facebook e.d.)

Toestemming ouders nodig voor gebruik foto- en beeldmateriaal kind
Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen of worden gedeeld in de ouderapp.
U geeft van te voren aan of de Peuteropvang toestemming heeft beeldmateriaal van uw kind te gebruiken. Dit kunt u
voor de vier doeleinden afzonderlijk aangeven op het toestemmingsformulier.
We informeren ouders/verzorgers tijdens het intakegesprek met een van onze medewerkers over het fotobeleid. Op
het intakeformulier kunnen ouders/verzorgers meteen aangeven of zij toestemming geven voor het gebruik van
beeldmateriaal als omschreven in het fotobeleid.
Het intakeformulier wordt door de ouders/verzorgers en de medewerker ondertekend en in het kinddossier bewaard.
De medewerkers houden bij of ouders/verzorgers bezwaar hebben en bewaren dit in het kinddossier. Op de groep is
een overzicht van kinderen waarvan ouders hebben aangegeven of zij wel of geen toestemming geven tot het
plaatsen van foto’s voor bovenstaande doeleinden (WhatsApp, peuterkrant, online). U mag natuurlijk altijd
terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook kunt u op een later moment alsnog toestemming geven aan de
medewerksters.
De toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door de medewerksters en leden van de oudercommissie
(OC) worden gemaakt met de mobiele telefoon van de peuteropvang.
NB: Het kan gebeuren dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. Wij verzoeken bij deze alle
ouders om foto’s en video’s waar andere kinderen op te zien zijn dan het eigen kind, niet te delen met derden
en niet op sociale-media te plaatsen.

Richtlijnen voor het maken van foto’s en filmpjes met kinderen
•
•
•
•
•
•
•

Beeldmateriaal van de peuters wordt alleen gemaakt door pedagogisch medewerkers, leden van de
oudercommissie (OC) of ingehuurde professionele fotograaf;
Indien er een professionele fotograaf wordt ingehuurd, worden de ouders van de peuters hierover vooraf
duidelijk geïnformeerd. Bijvoorbeeld in het geval van de schoolfotograaf;
Bij het fotograferen/filmen wordt altijd het uiteindelijke doel in ogenschouw genomen: “het in beeld brengen
van peuters tijdens een (sfeer)moment op de opvang of tijdens (OC-)uitstapjes” ;
Peuters worden integer in beeld gebracht en het beeldmateriaal wordt niet gemanipuleerd;
Medewerkers fotograferen uitsluitend met de mobiele telefoon van de peuteropvang;
Het toestel en/of het opslagmateriaal (SD-card) mogen niet mee worden genomen naar huis;
Foto- of filmmateriaal wordt alleen gebruikt voor hierboven beschreven doeleinden en niet voor persoonlijke
sociale-media accounts, websites en dergelijke;
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•
•
•
•
•

Bij het maken van foto’s of filmpjes wordt altijd gecontroleerd of alle peuters die in beeld komen
toestemming hebben van de ouders om gefotografeerd/gefilmd te worden. (check via het overzicht
toestemming publicatie foto’s);
Ouders kunnen hun toestemming wijzigen, dus controle moet regelmatig uitgevoerd worden;
Bij het gebruik van beeldmateriaal voor overige doeleinden wordt aan de ouder apart toestemming
gevraagd. (krant, website, promotie van specialisten) Een ouder dient dit te bevestigen via de e-mail.
Activiteiten worden ook regelmatig in beeld gebracht zonder dat kinderen direct herkenbaar in beeld komen;
Indien (groot)ouders zelf foto- filmapparatuur meebrengen naar een locatie, wijzen medewerkers hen op dit
foto- en filmbeleid. Waarbij geldt dat alléén het eigen (klein)kind met eigen apparatuur
gefotografeerd/gefilmd mag worden.
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