
Beste ouder / verzorger,
 
Wilt u uw toestemmingen voor het publiceren van beeldmateriaal van uw kind(eren) op onze website 
intrekken? Vult u dan het onderstaande formulier (digitaal) in en onderteken het. U kunt het printen en op 
school inleveren. Wanneer u het formulier digitaal ondertekent, kunt u het opslaan en mailen naar  
info@dwsvelddriel.nl.

Naam kind(eren)

Groep

Groep

Groep

Groep

Naam

Naam

Naam

Naam

Achternaam

Adres

Postcode

Telefoonnummer

Ondergetekende

Voornaam

Woonplaats

Ik maak bij deze bezwaar tegen de publicatie van (aankruisen wat van toepassing is):

foto’s van mijn kind(eren)

werkjes (zoals bijvoorbeeld verhaaltjes, tekeningen, knutselwerk) van mijn kind(eren)

www.dwsvelddriel.nl

op de volgende publiek toegankelijke websites:

Bezwaar

video’s van mijn kind(eren)

Google Photos-account van DWS Velddriel

Voor- en achternaam

Datum

Ondertekening

Handtekening
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Degene die de website onderhoudt, verzamelt de namen van de kinderen en plaatst ze op een lijst.
Deze lijst wordt telkens geraadpleegd als er foto’s of werkstukjes op de website geplaatst worden. 

De foto’s en het werk van kinderen, waarvan de ouders bezwaar hebben gemaakt, worden vervolgens 
niet op de website of op Google Photo’s gepubliceerd. Ouders kunnen hun bezwaar ook weer herroepen, 
waarna hun naam weer van de bezwarenlijst wordt geschrapt. Hiervoor kunt u een apart formulier invullen.
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