
Beste ouders/verzorgers, 

In de huidige situatie moeten we als school improviseren om uw kind(eren) onderwijs te kunnen 

geven. Het digitale tijdperk helpt ons enorm om onderwijs op afstand te organiseren. Inmiddels gaan 

ook de voorbereidingen voor de schoolmusical weer verder. Nu scholen weer open mogen, kunnen 

we toch nog gaan oefenen voor onze schoolmusical! 

 

De uitvoering van de schoolmusical zal dit jaar wel anders verlopen. Om grote bijeenkomsten te 

voorkomen zal de uitvoering namelijk plaatsvinden via een livestream. Vanuit huis kunnen ouders, 

verzorgers, opa’s en oma’s de musical gewoon volgen. Op deze wijze kunnen we de schoolmusical 

toch door laten gaan en de gezondheid van ons allemaal beschermen. 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen wij als school niet 

zomaar activiteiten livestreamen. Om uw kind in beeld te brengen zodat deze zichtbaar en 

herkenbaar kan deelnemen aan de schoolmusical, hebben wij uw toestemming nodig. Via dit 

formulier kunt u uw toestemming geven zodat wij uw kind herkenbaar in beeld kunnen brengen op de 

livestream die zal plaatsvinden op [datum]. 

Voor de livestream gelden verder nog de volgende gedragsregels waar we ons samen aan houden: 

-        Een dag voorafgaand aan de musical wordt aan de ouders/verzorgers een link 

verspreid. De livestream vindt plaats via het platform [Youtube]. Via deze (verborgen) link 

is de musical live te volgen. Deze link is alleen bedoeld voor ouders/verzorgers en 

eventuele verdere familieleden of betrekkingen. 

-        [De musical is alleen live te volgen via de link en is op een later moment niet meer terug 

te kijken] OF [De musical is via de link nog terug te kijken voor een periode van 4 weken.] 

-        De livestream is bedoeld voor thuisgebruik. Het is niet de bedoeling dat foto’s of video-

opnames van de musical openbaar verspreid worden, bijvoorbeeld via social media. Het 

maken van opnames of foto’s van de livestream valt onder de verantwoordelijkheid van 

de ouders zelf. 

  

Hierbij geeft ondergetekende, 

ouder/verzorger van 

naam leerling: …………………………………… 

groep/klas: …………………………………… 

[NAAM STICHTING] toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (video via livestream) van de 

leerling t.b.v. de schoolmusical voor het schooljaar 2019-2020*: 

Naam ouder/verzorger: …………………………………… 

Handtekening: …………………………………… 

 


