Fotobeleid

De eerste stap streeft een grote ouderbetrokkenheid na bij de opvang en ontwikkeling van de kinderen.
Het intern verspreiden en publiceren van beeldmateriaal is een middel is om die ouderbetrokkenheid te
vergroten.
Het publiceren van beeldmateriaal is gebonden aan wettelijke regels. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt
met de COC. Het naleven van de wettelijke regels en de afspraken met de COC brengen een beperking aan
in het publiceren van beeldmateriaal.
Het volgende beleid wordt gevoerd:
Beeldmateriaal
1. Beeldmateriaal op locaties wordt alleen gemaakt door pedagogisch medewerkers en/of een
professionele fotograaf.
2. Van de kinderen kunnen (tijdens de opvang op de locatie en bij activiteiten buiten de locatie)
beeldopnames worden gemaakt en gepubliceerd op de eigen locatie. Dit is publiceren in besloten
kring en hiervoor wordt vooraf geen toestemming aan ouders gevraagd. Aan ouders van de
kinderen die op dit beeldmateriaal staan, kan beeldmateriaal worden meegegeven (besteld
worden), ook al staan er meer kinderen op het beeldmateriaal dan alleen het eigen kind.
3. Kinderen worden integer in beeld gebracht en het beeldmateriaal wordt niet gemanipuleerd.
4. Beeldmateriaal van kinderen bij activiteiten worden alleen op de website geplaatst als individuele
kinderen er niet herkenbaar opstaan.
5. Beeldmateriaal van herkenbare kinderen bij activiteiten worden alleen dan op de website of als
promotiemateriaal geplaatst als de ouder voor die gelegenheid schriftelijk toestemming is
gevraagd. Dit impliceert dat er nog maar zéér spaarzaam beeldmateriaal op de website zal worden
geplaatst gezien de bewerkelijke actie die nodig is om ouders vooraf voor het betreffende
beeldmateriaal toestemming te vragen.
6. Ouders worden vooraf geïnformeerd over het maken van beeldmateriaal van de groep (stamgroep)
in totaliteit, door een beroepsfotograaf.
7. Het maken van beeldmateriaal door de pedagogisch medewerker tijdens verjaardagen met het
fototoestel/filmcamera van de ouder is toegestaan, ook al staan op dit beeldmateriaal meer
kinderen dan het kind dat de verjaardag viert.
8. De nieuwsbrieven van locaties zijn alleen beschikbaar voor ouders van de desbetreffende locatie.
Ouders worden via de mail op de hoogte gebracht van het verschijnen van een nieuwe uitgave.
Deze uitgave wordt niet op een andere wijze gepubliceerd. Foto’s van kinderen mogen in de
nieuwsbrief van de locaties worden opgenomen. Hiervoor wordt vooraf geen toestemming aan
ouders gevraagd.
9. Op de locaties wordt beeldmateriaal gemaakt door medewerkers van de eerste stap van
pedagogisch medewerkers in interactie met kinderen enkel bedoeld voor deskundigheidsbevordering. Hiervoor wordt vooraf geen toestemming aan ouders gevraagd. Het is niet mogelijk
om ouders het beeldmateriaal mee te geven gezien het feit dat het doel van het materiaal is het
bevorderen van de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers.
10. Al het beeldmateriaal dat door pedagogisch medewerkers wordt gemaakt met apparatuur van
de eerste stap.
.

Uit respect voor de privacy van ouders en kinderen vragen we u vriendelijk om foto’s gemaakt op de
locatie, waar kinderen op staan anders dan het eigen kind, niet op sociaal media te plaatsen.
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