
Bossche Jeugdparlement 
 

Deelname- en toestemmingsverklaring voor het publiceren van foto’s/films  
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),  

 
Dit schooljaar organiseert de gemeente ’s-Hertogenbosch met de scholen voortgezet onderwijs 

opnieuw twee keer het Bossche Jeugdparlement. Op 12 november 2021 en op  voorjaar 2022 zullen 

deze bijeenkomsten met parlementsleden van verschillende scholen in de raadszaal van gemeente ’s-

Hertogenbosch plaatsvinden. Uw zoon of dochter krijgt de kans om hier, namens zijn of haar school, 

aan deel te nemen. Leerlingen van vijf Bossche scholen voor voortgezet onderwijs (Ds. Pierson College, 

Stedelijk Gymnasium van ’s-Hertogenbosch, Sint Janslyceum, Bossche Vakschool, Rodenborch College, 

Sancta Maria, Helicon, de Rijzert en Van Maerlant) zullen de komende maanden in commissieverband 

over verschillende thema's debatteren en naar oplossingen voor problemen zoeken, samen met de 

wethouder van onderwijs en ambtenaren van de gemeente ’s-Hertogenbosch.  

 
Graag vragen wij uw toestemming voor deelname, alsook uw instemming om ten behoeve van de 

communicatie over het Bossche Jeugdparlement in het algemeen, gebruik te mogen maken van 

foto’s/films die – in opdracht van de genoemde scholen  – van uw kind of kinderen worden gemaakt. 

Te denken valt aan foto’s/films voor op de website www.bosschejeugdparlement.nl en voor 

persberichten of -uitzendingen. Vriendelijk verzoeken wij u daarom dit formulier in te vullen en aan de 

contactpersoon* van uw school te retourneren.  

 
Ondergetekende 

Naam : 

 

 

Ouder/verzorger van :  

 

    School : 

 

 

    Leerjaar : 

 

 

geeft hem/haar toestemming deel te nemen aan het Bossche Jeugdparlement en geeft de school 

toestemming om foto´s/films waarop zijn/haar kind staat afgebeeld te gebruiken voor publicitaire 

doeleinden. Helaas kunnen we u niet de mogelijkheid bieden om gedeeld toestemming te verlenen. 

Tijdens het Bossche Jeugdparlement zijn minimaal 50 leerlingen aanwezig, waardoor het voor 

fotografen en filmers onmogelijk is om parlementsleden met of zonder toestemming te 

onderscheiden. 

Datum :  

 

 

 

    Handtekening: 

 

 

‘* Op www.bosschejeugdparlement.nl staan de contactpersonen van de deelnemende Bossche 

scholen voortgezet onderwijs. 

http://www.bosschejeugdparlement.nl/
http://www.bosschejeugdparlement.nl/

