
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
De Montessorischool Dukenburg wil voor alle kinderen een veilige omgeving zijn.  
Vanaf 25 mei 2018 geldt de AVG ook op Montessorischool Dukenburg. Dat betekent dat wij 
het belangrijk vinden om u goed te informeren over het AVG beleid op onze school. 
 
Filmen en fotograferen op school door ouders? Let op de privacywetgeving. 
De school is géén openbare plek en daarom is het belangrijk met elkaar regels te delen over 
de privacywetgeving (AVG) en wat wij daarin van u als ouder verwachten. 
Foto’s en films zeggen iets over de afkomst van leerlingen en dat is bijzonder gevoelige 
informatie. Foto’s en films mogen dan ook niet zonder toestemming gemaakt en gedeeld 
worden vanuit de wetgever. 
Het aantal ouders dat met camera's en smartphones foto's maakt of filmt op school is in de 
afgelopen jaren flink toegenomen. Deze foto’s komen soms ook op Facebook, WhatsApp  en 
andere social media, zonder dat toestemming gedeeld is met derden. En dat is niet de 
bedoeling. De school moet namelijk voor álle kinderen een veilige omgeving zijn, en niet een 
plek waar zij (en hun ouders) het risico lopen ongewenst gefotografeerd te worden. 
 
Wat is wel toegestaan voor ouders?   

 Ouders mogen bij een weeksluiting, verjaardag of een activiteit foto’s en/of filmpjes 
maken van hun kinderen, maar zij dienen zich ook aan de Wet op de AVG te houden. 
Dit houdt in dat u als ouder-verzorger, dit beeldmateriaal voor eigen privégebruik 
houdt en de privacy van anderen dan het eigen kind niet in het geding komt. Dus geen 
beeldmateriaal publiceren of delen via social media waar andere(n) dan uw eigen kind 
herkenbaar in beeld zijn. Ook het delen van informatie over kinderen via bijvoorbeeld 
een groepsapp is niet toegestaan. Op deze wijze kunt u rekening houden met andere 
ouders die het niet op prijs stellen dat u foto’s van hun kinderen maakt en/of 
publiekelijk deelt zonder hun toestemming. 

 Als u een foto of filmpje maakt waar uw eigen kind alleen op staat (inzoomen) mag dat 
uiteraard.  

 
Tot slot: De school is niet verantwoordelijk voor het handelen van een ouder/verzorger, 
tenzij de ouder/verzorger op verzoek van de school acteert (bijv. als vrijwilliger bij een 
schoolreisje). In dat laatste geval zullen er nadere afspraken gemaakt worden. 

 


