
Basisschool Al Iman 
Harderwijkoever 3 
1324 HA Almere 

Almere, 24 oktober 2022 

Betreft: school fotograaf 

Beste ouders/verzorgers, 
Assalamoe alaikoum, 

Het is zover. De school fotograaf komt weer langs. 

Planning 
Op maandag 7 november zal de school fotograaf komen en zullen er portret- en groepsfoto’s 
gemaakt worden van de groepen 1 t/m 8. Tevens worden er op deze dag broertjes en zusjes foto’s 
gemaakt van de kinderen die samen op school zitten. Dit wordt intern geregeld.  

Broertjes en zusjes niet op Al Iman 
Maandag 7 november na schooltijd kunnen de broertjes en zusjes die niet bij ons op school zitten 
ook op de foto. De kosten hiervoor zijn €5, - en dient betaald te worden aan de fotograaf op het 
moment zelf.  Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u dit doorgeven aan de 
groepsleerkracht van uw kind, uiterlijk aanstaande vrijdag. U ontvangt van ons een tijdsblok. Let op; 
de fotograaf zal alleen foto’s maken van aangemelde kinderen en na betaling.  

Privacy verklaring 
Er zullen alleen foto’s gemaakt worden van de leerlingen waarbij de ouders via de privacy verklaring 
toestemming hebben gegeven. U kunt in de Parro app controleren hoe uw privacy voorkeuren 
aangevinkt staan.  
Graag vragen wij u rekening te houden met het volgende; 
- De fotograaf start om 8.30 uur. Wees daarom, zoals gewoonlijk, op tijd!
- Wilt u een foto met broertje en/of zusje die niet op school zit, dan kunt u zich bij de 

groepsleerkracht van uw kind opgeven. Nogmaals; als u zich niet heeft ingeschreven kan er 
geen foto worden gemaakt.

- De gymlessen die gepland staan op maandag gaan deze week niet door.
- Er zal een lichte achtergrond zijn. Wilt u hier rekening mee houden bij het aankleden van uw 

kind.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,  

Fatiha Bousandrous 
Kwaliteitsgroep Actief burgerschap & Schoolklimaat 




