Formulier foto’s kdv net
Beste ouder,
Zoals al bij u is aangekondigd, werken we nu met kdv.net en hebben alle ouders straks een
ouderlogin o.a. voor digitale schriftjes. Via deze weg willen wij u een beeld geven van wat er
zich afspeelt op de opvang tussen brengen en halen van uw kind(eren).
Wat doen we zoal op de groep? Met wie speelt uw kind? Waar speelt uw kind graag mee?
Drinkt uw kind op de groep wèl melk terwijl het dit thuis niet doet? Zomaar een paar
voorbeelden van wat we op de foto vast kunnen leggen. U hoeft niet meer in online albums
op de website te zoeken naar foto’s van uw kind. Daarnaast ziet u op de foto met wie uw
kind op de groep speelt.
Op het moment dat een medewerker een foto markeert zijn er verschillende mogelijkheden
hoe de foto gedeeld wordt:
• Foto’s waar alleen uw kind op staat worden in principe alleen met u als ouder
gedeeld.
• Foto’s waar meerdere kinderen op staan worden gedeeld met de ouders van de
kinderen die op de foto staan.
• Wanneer het een groepsfoto betreft wordt deze foto gedeeld met alle ouders van de
groep.
Voor de foto’s geldt:
• Foto’s zijn alleen zichtbaar voor de ouders van de groep, waarbij we de ouders
vragen integer om te gaan met de foto’s waar ze beschikking over krijgen.
• Foto’s mogen door ouders niet online gezet worden of op facebook worden geplaatst.
• De foto’s worden gepubliceerd in een afgesloten omgeving. Mensen zonder
inlogcodes kunnen de foto’s dus niet zien.
• Foto’s mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Via deze weg vragen wij u om toestemming om foto’s van uw kind te plaatsen op het portaal.
Hierbij zijn twee keuzes:
•
•

Uw kind mag op de foto: afbeeldingen worden gedeeld met de ouders van de groep
Uw kind mag niet op de foto: geen enkele afbeelding zal gedeeld worden via kdvnet.

Wanneer u niet wenst dat uw kind gefotografeerd wordt t.b.v. het digitale schrift kunt u dit
formulier inleveren bij een van onze medewerksters.
Naam:____________________________________________________________________

Ouder van: ________________________________________________________________

Ik geef geen toestemming om foto’s van mijn kind(eren) te plaatsen via kdv net

Handtekening:

