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Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt 

tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw 

zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms video’s) te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met dit 

beeldmateriaal.  

Vanuit de wetgeving (AVG) zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van 

beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten 

zelf toestemming geven, daar is volgens de wet geen toestemming van de ouders/verzorgers voor nodig.  

 

Toestemmingsmodule Magister 

Om de toestemmingen goed en nauwkeurig te kunnen verwerken, gebruiken wij hiervoor sinds vorig 

schooljaar een speciale module in Magister. Dit gaat via uw ouderaccount (voor leerlingen onder de 16 jaar).  

• Aan de ouders van onze nieuwe leerlingen:  

U ontvangt hiervoor medio september via Magister een verzoek, zodra uw ouderaccount actief is 

geworden. Het zou fijn zijn als u dit voor 1 oktober zou kunnen invullen. 

• Aan de ouders van de leerlingen die al langer bij ons op school zitten:  

Als het goed is, heeft u de toestemmingsverklaring afgelopen schooljaar al via Magister ingevuld. 

Mocht u dat nog niet hebben gedaan of u wilt uw toestemming wijzigen, dan vragen we ook u om 

dit het liefst voor 1 oktober aan te geven in Magister.   

 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het 

kan voorkomen dat leerlingen of andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar 

geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat iedereen terughoudend en zorgvuldig is met het plaatsen en 

delen van beeldmateriaal op internet.  

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf 

een keuze willen maken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s 

en video’s wel of niet mag. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. U kunt dit 

zelf wijzigen in Magister. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gemaakt, 

gebruikt en gedeeld worden.  

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen met de afdeling Communicatie & PR (communicatie@vova.nl). 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De heer R. Versteeg         Mevr. K. van Loon 

Schooldirecteur Hubertus & Berkhoff    Voorzitter directie Voortgezet Onderwijs van Amsterdam 


