
Toestemmingsformulier - gebruik persoonsgegevens en portretrecht    

voor De Nationale Voorleeswedstrijd - schooljaar 2019-2020  
 

Plaats: 

Datum: 

 

Beste ouder/verzorger,  

 

Gefeliciteerd! Uw kind heeft voorleestalent en heeft de schoolronde van De Nationale 

Voorleeswedstrijd gewonnen. De Nationale Voorleeswedstrijd stimuleert de leesvaardigheid en 

het plezier in lezen van kinderen in groep 7 en 8. De voorleeswedstrijd kent verschillende 

rondes: schoolrondes, lokale, regionale en provinciale rondes en een landelijke finale in mei 

2020.  

 

Tijdens de verschillende wedstrijdrondes en zeker tijdens de provinciale en landelijke finale 

worden er  foto’s en/of video’s gemaakt en/of audio opgenomen. Ook wordt de naam van uw 

zoon/dochter en een e-mailadres en een telefoonnummer van u en/of uw zoon of dochter 

doorgegeven aan de bibliotheken, de provinciale ondersteuningsinstelling (provinciale 

bibliotheek) en Stichting Lezen die de verschillende wedstrijdrondes organiseren. De foto’s 

en/of video’s en/of geluidsopnames van uw zoon/dochter worden bewaard tot en met juni 

2020.  

Indien uw zoon/dochter meedoet aan de provinciale en/of de landelijke finale dan worden 

zijn/haar persoonsgegevens, foto’s en/of video’s  en/of audio-opnames bewaard zolang de 

campagne De Nationale Voorleeswedstrijd loopt. 

 

Wij hebben hiervoor uw toestemming nodig. Op de bijgevoegde overeenkomst kunt u 

aangeven of u hiermee instemt. Wilt u deze overeenkomst gelijk even invullen, 

ondertekenen en mailen naar/inleveren bij de leerkracht? 

 

Uw toestemming geldt alleen voor de foto’s, video’s en/of geluidsopnames die in het kader van 

De Nationale Voorleeswedstrijd 2019-2020 zijn gemaakt en de persoonsgegevens van uw 

zoon/dochter en worden uitsluitend gebruikt voor de publiciteit rond De Nationale 

Voorleeswedstrijd. U heeft ten aller tijden het recht uw toestemming in te trekken. 

 

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon of dochter bespreken? Dan is hij/zij ervan op de 

hoogte dat er foto’s en/of opnames gemaakt worden en of u dat wel of niet goed vindt.  

 

Geeft u geen toestemming? Dan kan uw kind helaas niet door naar de volgende ronde van De 

Nationale Voorleeswedstrijd. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

{naam contactpersoon school} 
 

 

 

 

  



[in te vullen door de school] 

 

Schoolgegevens 

 

Naam school: 

Plaats:  

Telefoonnummer: 

Naam contactpersoon: 

E-mailadres contactpersoon: 

 

 

[in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) van de schoolkampioen] 

 

Toestemming 

 

Hierbij geeft ondergetekende, ouder/verzorger (wettelijk vertegenwoordiger) van 

 

……………………………………………………………….…….. leerling van groep …….,  

 

van ……………………………………………………….……. ……………… [NAAM SCHOOL INVULLEN]  

 

aan de school, de lokale bibliotheken, de provinciale ondersteuningsinstelling1 en Stichting 

Lezen, 

 

WEL/GEEN [doorhalen wat niet van toepassing is] toestemming voor het doorgeven van 

voor- en achternaam van uw zoon of dochter en het telefoonnummer en emailadres via welke 

uw zoon/dochter te bereiken is, ten behoeve van de organisatie van alle vervolgrondes2 van De 

Nationale Voorleeswedstrijd 2019-2020.  

 

WEL/GEEN [doorhalen wat niet van toepassing is] toestemming voor het (digitaal) gebruik 

van foto’s, video’s en geluidsopnames voor lokale, regionale en landelijke publiciteit over De 

Nationale Voorleeswedstrijd 2019-2020.  

 

 

Datum:     …………………….. 

 

Naam ouder/verzorger:   …………………….. 

 

Handtekening ouder/verzorger: ............................... 

 

 

 

 

NB Ons privacy statement vindt u op de www.denationalevoorleeswedstrijd.nl 

                                                        
1 provinciale bibliotheekorganisatie die de provinciale finale organiseert 
2 Vervolgrondes zijn de rondes die volgen op de schoolwedstrijd: de lokale, regionale, provinciale en 

landelijke finale 


