Toestemmingsverklaring HBR reis 2019
Amsterdam, september 2019
Geachte ouder/verzorger,
Wat leuk dat uw zoon/dochter zich heeft aangemeld voor de HBR reis 2019! Tijdens deze studiereis
krijgen de leerlingen mooie vakoverstijgende workshops en gaan we op bezoek bij bijzondere
bedrijven.
Wij willen graag foto’s en video-opnames maken om de studiereis vast te leggen. Deze foto’s en
video’s willen wij ook graag gebruiken ter verslaglegging en promotie van onze school. Het foto- en
filmmateriaal wordt geplaatst en gedeeld via diverse kanalen van onze school en het VOvA (de
scholengroep waar onze school onder valt). Denk hierbij aan onze social media-kanalen, onze
website, de nieuwsbrief, geprinte media (schoolgids, folders). Het beeldmateriaal wordt niet aan
anderen beschikbaar gesteld.
Uw toestemming nodig
Wij respecteren de privacy van uw kind en daarom vragen wij u om toestemming. Wij willen u vragen
deze toestemmingsverklaring te ondertekenen en in te leveren bij de heer Sneekes of de heer Moinat.
Bij een aantal workshops en bezoeken kunnen de leerlingen ook alcohol proeven. Voor leerlingen is
het heel belangrijk om de verschillende smaken te kunnen onderscheiden bij deze interessante
workshops. Wij benadrukken dat het alleen om proeven zal gaan. U kunt hieronder ook aangeven of
uw zoon/dochter tijdens de workshops en bezoeken alcohol mag proeven.
We hopen op een mooi en leerzame studiereis.
Heeft u nog vragen over bovenstaande, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,

Team HBR reis 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------De ouders/verzorgers van ………………………………………………………. uit klas …………………
geven:
- WEL / GEEN* toestemming aan de Hubertus & Berkhoff en scholengroep VOvA voor
publicatie van de gemaakte foto’s tijdens de HBR reis 2019.
- WEL / GEEN* toestemming aan de Hubertus & Berkhoff voor het proeven van alcoholische
dranken tijdens de HBR reis 2019.
Datum: ………………………………

Plaats: …………………………………

Naam ouder/verzorger:

Handtekening ouder/verzorger:

…………………………………………

………………………………………….

* DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS

