
 

 
 
 
 
 
Schoolfotograaf 
Binnenkort worden er op school weer de jaarlijkse schoolfoto’s (portret en groepsfoto’s) gemaakt. 
Dit zal gaan gebeuren op dinsdag 7 mei a.s. 
  
Om voor nog meer veiligheid voor de kinderen te zorgen en om minder werk achteraf voor de 
docenten te creëren hebben wij vorig jaar besloten te werken met facturen in plaats van met contant 
geld. 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 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 (fotograaf) 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 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. 
  
NB: 
Naast individuele foto’s van de kinderen en de groepsfoto’s van de groepen bieden wij u ook de 
mogelijkheid om van broertjes en zusjes die op RKBS De Brug zitten een gezinsfoto te laten maken. 
Die foto’s worden in de loop van de dag gemaakt.  
 
Een gezinsfotopakket bestaat uit 1 gezinsfoto 13/18 cm en 2 fotovellen met kleinere foto’s. De prijs 
van dit complete pakket bedraagt € 10,00 en zal in een aparte envelop met factuur worden 
aangeboden.  
 
Ouders die 2 of meer individuele fotopakketten van kinderen uit hetzelfde gezin volledig afnemen, 
mogen één gezinsfotovel gratis uit het pakket halen. De 2 overige vellen worden vervolgens 
vrijblijvend aangeboden. 
 
 



 

 
 
 
 
 
Ook voor broertjes en zusjes die (nog) niet op De Brug zitten is er de mogelijkheid mee op de 
broer/zus foto te gaan. Deze gezinsfoto’s met kinderen die nog niet op ons IKC zitten worden vanaf 
14.45u gemaakt. U kunt zich in de speelzaal verzamelen. 
 
Hartelijke groet, 
 
mede namens de oudercommissie en AC van De Brug, 
 
Stefan de Jonge 
 


