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Protocol televisieopnames  
 

De Hoeksteen krijgt op gezette tijden het verzoek om mee te werken aan opnamen voor  

televisieprogramma’s. Het bestuur en de directie van de school staan daar in principe positief 

tegenover. De overweging om aan dergelijke activiteiten mee te werken, is het educatieve element. 

Kinderen leren op deze manier in de praktijk hoe een tv-programma wordt gemaakt. Bovendien vinden 

zij – en veel ouders – het leuk om zichzelf (of hun kinderen) op televisie terug te zien.  

 

De Hoeksteen stelt een aantal voorwaarden aan deze activiteiten:  

- We stemmen niet in met opnamen die voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Alleen 

makers van programma’s met een nieuws- of educatieve waarde zijn welkom.  

- Als het een onderwerp betreft dat gevoelig kan liggen, wordt door de directie vooraf met de 

programmamakers gesproken over de inhoud en grenzen aan de vraagstelling. Indien nodig zal de 

directie aangeven de opnamen voor uitzending goed te willen keuren. Als dat niet mogelijke is, 

vinden er geen opnamen plaats. 

- De betreffende activiteit moet passen binnen het lesschema van de klas. Het verzoek wordt 

daarom eerst zorgvuldig doorgenomen met de leerkracht. Als de opnamen teveel tijd in beslag 

nemen of niet binnen het programma passen, wordt het verzoek van de omroep afgewezen.  

- Ouders hebben de gelegenheid om aan te geven of zij bezwaar hebben tegen het maken van 

opnamen van hun kinderen. Dat gebeurt via het uitgebreide aanmeldformulier dat alle ouders van 

nieuwe leerlingen invullen. Hierin worden zij verzocht schriftelijk aan te geven of zij al dan niet 

instemmen met het maken van tv-opnamen op school. Deze informatie wordt op school in het 

administratiesysteem Parnassys opgeslagen en is ook bij de leerkracht van de betreffende groep 

bekend.  

- Kinderen van ouders die bezwaar hebben tegen tv-opnamen wordt tijdens deze activiteit tijdelijk 

ondergebracht in een andere groep of er wordt voor hen een andere activiteit gezocht op een 

andere locatie in de school.  


