
 

 

 

 

 

Westervoort, 16 april 2019 

 

Geachte ouders/verzorgers van onze peutergroep, 

Binnenkort worden er op school weer de jaarlijkse schoolfoto’s (portret en groepsfoto’s) gemaakt. Omdat we 

sinds dit schooljaar een IKC vormen zal dit voor alle kinderen zijn, dus ook voor onze leerlingen van de 

peutergroep. De fotograaf komt op dinsdag 7 mei  a.s. De peutergroep is ingedeeld van 8.30u tot 9.30u. We 

willen alle peuters de gelegenheid geven om op de foto te gaan, dus ook de kinderen die niet op dinsdag 

komen. U moet dan wel zelf zorgen dat u van 8.30 tot uiterlijk 9.30 aanwezig bent. Eerst worden er 

portretfoto’s gemaakt, daarna maken we nog een groepsfoto. De kinderen van de dinsdaggroep zullen het 

eerst aan de beurt zijn. 

  

Om voor nog meer veiligheid voor de kinderen te zorgen en om minder werk achteraf voor de docenten te 

creëren hebben wij besloten om vanaf dit jaar te werken met facturen in plaats van met contant geld. Deze 

methode is al jarenlang gebruikelijk in het voortgezet onderwijs en nu gelukkig ook beschikbaar voor het 

basisonderwijs. 

  

U ontvangt de schoolfoto’s via onze school. De foto’s worden nog steeds vrijblijvend aangeboden. U kunt dus 

kiezen welke foto’s u wel of niet wilt behouden. 

De retourfoto’s (die u niet wilt behouden) kunt u niet meer inleveren op school. Hiervoor zit voortaan een 

retourenvelop bij de foto’s zodat u de foto’s rechtstreeks aan de door ons ingeschakelde fotograaf 

Vandenberg-ID terug kunt sturen. 

Dit is kosteloos middels een antwoordnummer. (Port betaald) 

Ook de betaling levert u voortaan niet meer in op school, maar doet u zelf middels internetbankieren of een 

overschrijvingsformulier. Uw kinderen hoeven dus niet meer met geld over straat. 

  

Wanneer u geen foto’s retourneert, en ook niet tijdig of voldoende betaalt, dan ontvangt u voortaan een 

herinnering van de fotograaf. Eventueel gevolgd door een tweede herinnering met verhoging. Uiteindelijk zal 

de vordering uit handen worden gegeven. 

  

Om met facturen te kunnen werken heeft de fotograaf naast de naam van de kinderen, ook de adressen 

nodig t.b.v. het herinnerings- en betalingstraject. 

  

Vandenberg-ID, het bedrijf welke wij inmiddels als schoolfotograaf hebben, werkt  

volledig volgens de WBP (wet bescherming persoonsgegevens) en is als (school) fotograaf ISO 9001:2008 

gecertificeerd. Uw gegevens zijn bij Vandenberg-ID in veilige handen. 

  

Middels een contract wordt bepaald dat alle gegevens die wij als school verstrekken alleen worden gebruikt 

t.b.v. deze fotoactie.  Mocht u als ouder bezwaar hebben tegen het maken van schoolfoto’s van uw kind(eren), 

het verstrekken van gegevens en het ontvangen van fotopakketten, welke u tegen betaling kunt houden of 

kosteloos kunt retourneren, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. Wij zullen dit bezwaar dan  



 

 

 

 

 

verwerken en uw adresgegevens niet doorgeven aan de fotograaf. Er wordt u dan ook geen vrijblijvend  

fotopakket aangeboden. Eventueel kunt u de foto’s achteraf nabestellen via Vandenberg-ID op 

telefoonnummer 040-2809666. 

  

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 

Directeur IKC De Brug 


