
 
 
 

 

       

 Protocol Schoolfotografie Foto Koch 
volgens opgestelde RIVM richtlijnen 
Foto Koch volgt de ontwikkelingen en de adviezen vanuit het RIVM op de voet. Op basis hiervan 
hebben wij extra voorzorgsmaatregelen genomen. Want de gezondheid en veiligheid van u en onze 
medewerkers heeft onze hoogste prioriteit. 
 

1) Onze medewerkers en fotografen zijn goed geïnstrueerd en weten wat ze wel en niet 
moeten doen.  

2) De fotografen geven u geen hand en houden gepaste afstand. De richtlijn hiervoor is 
minimaal 1,5 meter. Ook dragen zij een mondkapje in publieke ruimtes. 

3) Wij houden de gezondheid van onze medewerkers en fotografen goed in de gaten. Wie 
(lichte) klachten heeft, blijft thuis en wordt getest. 

4) De school informeert de vertegenwoordiger van Foto Koch hoe de fotograaf, met zijn foto 
apparatuur, de ruimte in de school kan betreden inzake de looproute/ingang. 

5) De fotograaf zal in de besproken ruimte zijn fotomateriaal installeren en zorgt ervoor dat hij 
eigenhandig de studio, plattegrond en banner neerzet. 

6) Onze fotografen hebben desinfecterende handgel bij zich en zij hebben handschoenen aan 
als zij materialen van school moeten verplaatsen of vastpakken. Daarnaast wassen zij hun 
handen vaak en zorgvuldig. 

7) Zij maken hun werkomgeving met grote regelmaat schoon. 
8) Zodra de fotograaf gaat fotograferen, zal hij rekening houden met de looproute van de 

kinderen.  
9) Fotograaf, kinderen en teamleden zullen elkaar niet kruisen en de fotograaf houdt zich te 

allen tijde voor elke aanwezige persoon op 1,5 meter afstand.  
10) Tijdens het fotograferen zal de fotograaf de studio-ondergrond, welke is omlijnd, niet 

betreden. Voor iedereen is dit duidelijk zichtbaar.  
11) Aan het begin van elke groep is het fototechnisch noodzakelijk om een foto te maken met 

een kleurprofiel attribuut, de zogenaamde colorchecker.  
De eerste leerling zal hiermee op de foto gaan zonder dit aan te raken. De fotograaf zal 
ervoor zorgen dat het plaatsen en verwijderen van de colorchecker volgens de RIVM-
richtlijnen gebeurt. 

12) De werkplek van de fotograaf zal, indien er risico is op aanloop van kinderen, worden afgezet 
met lint om de afstand te waarborgen. Foto Koch zorgt ervoor dat de fotograaf dit bij zich 
heeft.  

13) Doordat de fotograaf zorgt voor een duidelijke route en uitleg voor de kinderen, kunnen 
wij in korte tijd veel kinderen op de foto zetten.  

14) Wij verzoeken de school de kinderen in een andere ruimte te laten wachten en enkele 
kinderen op afroep de fotografieruimte te laten betreden. 

15) De fotograaf mag de kinderen niet aanraken om eventuele haren, kettinkjes of soortgelijks 
goed te doen. Wij vragen de leerkrachten of hulpouder dit van te voren te controleren. 

16) Wij vragen u ook rekening te houden met een half uur pauze voor de fotograaf. 
 
 


