Toestemming gebruik beeldmateriaal jaarboek klas 4
Nijmegen, 3 april 2020
Beste ouders/verzorgers, beste leerling,
Met deze brief vragen we u aan te geven of het Mondial College (locatie Meeuwse Acker)
beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag gebruiken voor het jaarboek van klas 4.
Volgens traditie geven wij bij de diploma-uitreiking alle examenleerlingen een jaarboek
met daarin algemene foto’s en alle pasfoto’s (met daaronder de naam) per mentorklas
als herinnering aan de schoolloopbaan.
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal
waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen
namen van leerlingen. Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving 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. Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te
bespreken.
Wilt u aangeven of het Mondial College (locatie Meeuwse Acker) beeldmateriaal
van uw zoon/dochter mag gebruiken voor het jaarboek van klas 4? Dit kunt u
doen door ingesloten toestemmingsformulier te ondertekenen en aan school te
retourneren. Graag ontvang ik dit formulier z.s.m. maar uiterlijk vóór 17 april
retour.
In verband met het Corona-virus is het niet mogelijk om het formulier bij de mentor of
op school in te leveren. Hieronder staat daarom aangegeven op welke wijze u het
formulier kunt retourneren:
Per post: Mondial College, Meeuwse Acker 20-20, 6546DZ Nijmegen, t.a.v. mw. I.
Timmermans.
Per mail: examensecretariaatma@mondialcollege.nl. U kunt het formulier digitaal
invullen en terug mailen/uitprinten, invullen, scannen en terug mailen. Een andere
mogelijkheid is om een mail te sturen met de volgende tekst:
Naam leerling:
Klas:
Ouders en leerling geven toestemming om beeldmateriaal te gebruiken voor het jaarboek
van klas 4.
Ik vertrouw erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Mw. I. Timmermans
Examensecretaris locatie Meeuwse Acker

Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorgers van

……………………………………..

klas …………………

dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door het Mondial College (locatie Meeuwse Acker)
gebruikt mogen worden*:

Beeldmateriaal mag door
(SCHOOL) gebruikt worden
o In het jaarboek van
klas 4

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende
doelen
Volgens traditie geven wij bij de diploma uitreiking
alle examenleerlingen een jaarboek met daarin
algemene foto’s en alle pasfoto’s (met daaronder
de naam) per mentorklas als herinnering aan de
schoolloopbaan.

*aankruisen waarvoor u toestemming geeft

Datum:

………………………………………………….

Naam ouder/verzorger:

………………………………………………….

Handtekening ouder/verzorger:

………………………………………………….

Handtekening leerling 16 jaar en ouder:

………………………………………………….

