
Op 10 september 2019 als mail verstuurd: 

 

Aan de leerlingen van SG Were Di    

  

Beste leerlingen,   

  

Op school gebeurt veel wat de moeite waard is om vast te leggen op foto’s of in filmpjes. Dat 

materiaal mag de school niet zomaar gebruiken. Dat staat in landelijke en Europese wetten en 

richtlijnen. Scholen moeten toestemming vragen aan de ouders van leerlingen of aan de leerlingen 

zelf, zodra die 16 geworden zijn.  

  

Binnenkort gaan we die toestemming vragen aan ouders en leerlingen.   

  

Als je nog geen 16 bent, dan heb je er nog niets mee te maken. Dan maken je ouders voor jou een 

keuze. Daarover kun je natuurlijk wel met hen gaan praten.   

  

Als je 16 of ouder bent, dan krijg je de vragen te zien als je inlogt bij Magister. (Verdere uitleg staat 

onderaan dit mailtje.)  

  

We willen graag in drukwerk en op het internet een goed beeld van Were Di geven. Daar horen foto’s 

bij van jonge mensen die aan het werk zijn, die van alles leren, die het naar hun zin hebben. Daarom 

hopen we dat je ons toestemming geeft om foto’s en filmpjes te gebruiken waarop je herkenbaar in 

beeld bent.   

  

Dank voor je medewerking!  

  

Met vriendelijke groet,  

Edward de Gier, rector.  

  

TOESTEMMING GEVEN VIA MAGISTER VOOR HET GEBRUIK VAN FOTO’S  

  

Zodra je inlogt, krijg je de vragen te zien.  Je kunt ze wel wegklikken, maar dan komen de vragen een 

volgende keer weer tevoorschijn. Het is fijn als je de vragen zo snel mogelijk beantwoordt.  Het is 

een eenmalige actie. Je kunt de gemaakte keuzen altijd veranderen.   

  

HOE KAN IK DE KEUZEN VERANDEREN?  

Log in bij Magister met je eigen toegangscode. Klik op je naam. Kies dan voor “Gegevens van …….”   

  

KUNNEN MIJN OUDERS MIJN KEUZE VERANDEREN?   

Nee.   

  

KUNNEN MIJN OUDERS MIJN KEUZE ZIEN?   

Ja.   

  

VORIG JAAR HEB IK DE KEUZES OOK AL DOORGEGEVEN. WAAROM NU ALWEER?  

Vorig jaar kon het nog niet via Magister. Toen hebben we het op onze eigen manier gedaan. Dit is 

veel handiger, vandaar.  

  

HELP! HET LUKT NIET.  



Mail magister@sgweredi.nl om hulp.   

  


