
 

 

 
 

 
 
 
Om rekening mee te houden voor ouders…. 

 
 
Binnenkort kom ik, Renate van der Heijden, portret- en groepsfoto’s maken van de leerlingen op de Arend en 
de Wingerd. 
 
 
Hieronder deel ik graag nog tips voor zoveel mogelijk ontspannen en frisse foto’s: 
 
• De bedoeling is om dit jaar alle portretfoto’s buiten te nemen, echter de kansen in oktober op een hele dag 

aangenaam weer (vanaf 8.30u) zijn best lastig 
• Bij minder goed weer zullen de foto’s daarom binnen gemaakt gaan worden. Indien dat het geval is, zal er 

gewerkt worden met een grijs gemêleerde achtergrond 
• Het is handig om vooraf samen met je kind na te denken over de kleding en eventuele accessoires. Laat je 

kind vooral aantrekken waar hij/zij zich het fijnst in voelt.  
• Was thuis even het gezicht en de huid rondom de mond/ogen voordat je kind naar school gaat. Zeker bij 

close up foto’s, valt ieder vlekje al snel op. In verband met de covid-maatregelen, laten wij de kinderen zelf de 
snoeten poetsen, echter dit gaat wat minder secuur dan als een volwassene dit doet.  

• Trek liever geen fluoriserende (fel groen/geel/oranje) kleding aan; dit reflecteert vaak erg op de onderkant 
van het gezicht, wat bij een print van een foto meestal als niet zo mooi wordt ervaren. 

• Vooral de wat jongere kinderen vinden het fijn om iets vertrouwds mee te nemen, zoals een lievelingsknuffel. 
Zo is het fijner om op de foto gaan. We proberen altijd een foto mét en zonder de knuffel of accessoire te 
maken. 

• Het is goed en prima om te benoemen dat je kind op de foto gaat, maar leg vooral niet te veel druk op het 
feit dat de schoolfotograaf komt….  Het mag vooral LEUK, gezellig en ontspannen met elkaar zijn! Dan 
komen de foto’s vanzelf…. 
 
Ik kijk er naar uit om de foto’s te komen maken! 
 
 

Voorbeelden buitenfotografie en met achtergrond grijs gemêleerd: 
 

  


