Gebruik van foto’s door het Strabrecht College
Tijdens schoolactiviteiten worden foto’s of video-opnamen gemaakt. Daarbij kan het gaan om
‘lossere’ activiteiten als werkweken, schoolfeesten of sportdagen, maar ook om lessituaties,
excursies en projecten. In het eerste geval kunnen de foto’s als herinnering toegankelijk gemaakt
worden via bijvoorbeeld de website. Leerlingen stellen dit zelf over het algemeen erg op prijs en naar
buiten toe geven de foto’s vaak een goede indruk van de sfeer en de activiteiten van de school. Als
het – zoals in dit geval – gaat om grote hoeveelheden foto’s is het praktisch onmogelijk om vooraf
aan alle afgebeelde leerlingen toestemming te vragen. Door een zorgvuldige selectie heeft publicatie
van foto’s tot op heden echter nog nooit tot problemen geleid.
Daarnaast worden er ook foto’s of video-opnamen gemaakt die worden gepubliceerd in bijvoorbeeld
de nieuwsbrieven van de school voor de ouders, de schoolgids, brochures of andere publicaties.
Zorgvuldigheid in dit opzicht vinden wij erg belangrijk. Met name bij publicaties die wat breder
worden verspreid, vragen we de afgebeelde leerlingen eerst om toestemming. Ouders kunnen reeds
bij de aanmelding van hun kind op onze school aangeven of ze toestemming geven voor het gebruik
door de school van foto’s van hun kind. Als ouders of leerlingen op een later tijdstip van de
schoolloopbaan alsnog de toestemming willen intrekken, dan kan dat via een mailtje naar onze PRfunctionaris (pr@strabrecht.nl).
In het algemeen geldt dat als een leerling niet op de foto wil, of niet wil dat zijn foto gebruikt wordt
in onze media, hij/zij dit direct kan aangeven bij de fotograaf. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kan hij
of zij zich wenden tot de PR-functionaris (pr@strabrecht.nl) We zorgen er dan voor dat de foto niet
gebruikt wordt.
Een bijzondere categorie betreft de opnamen die in het kader van professionalisering van docenten
worden gemaakt tijdens lessituaties. Deze worden uitsluitend gebruikt voor nabespreking met de
docent en daarna vernietigd.

