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‘HET IS MAAR EEN SCHOOLFOTO…’
Ooit ben ik begonnen met mijn opleiding fotogra� e 
omdat ik zo gefascineerd was door het creëren van 
beelden. Ik begon met het fotograferen van bandjes, 
eerst voor mijn eigen archief en daarna voor div. mu-
ziekbladen. Dit breidde zich langzaam uit naar meer 
en ander werk. Ik was commercieel werkzaam in de 
kunst -en cultuursector, totdat zich daar zo’n 15 jaar 
geleden ineens de recessie aandiende en ik mijn klan-
ten kwijtraakte in deze kwetsbare sector.

Zoekend naar nieuwe inkomsten kwam ik toen een 
vacature als schoolfotograaf tegen. Zonder enige er-
varing op dit gebied en met de nodige scepsis - maar 
vol bravoure - stuurde ik een sollicitatiebrief en zo 
rolde ik in het onderwijs. Het was een tak van foto-
gra� e waar de recessie geen invloed op had.  ‘Lekker 
makkelijk’ dacht ik nog…

Wat ik me nooit had kunnen bedenken is dat 
ik dit zo ontzettend leuk zou vinden! 

Mensen zeggen vaak  ‘Het is maar een schoolfoto’, 
maar voor mij is het veel meer; het is een wisselwer-
king tussen de fotograaf en de leerling. Ik benader 
elke leerling als een model. Daarbij staan de came-
ra-instelling en belichting natuurlijk perfect afgesteld 
om het optimale uit een foto te kunnen halen. Dat is 
de basis. En dan hebben we nog het model. In eerste 
instantie kijkt hij/zij wat onwennig om zich heen en 
neemt een pose aan. Ik wacht vaak heel even totdat 
ik iets authentieks lijk te zien en dan precies op dat 
moment… FLITS! … 

Je ziet zwart voor je ogen, alles lijkt even stil te staan 
voor je, je hebt geen notie meer van tijd en ruimte 
en voordat je het bese�  ben jij al vastgelegd voor je 
familie en je vrienden. Gefeliciteerd! Je hebt je best 
gedaan om er op je mooist uit te zien. En precies dat 
was ook mijn missie. Als model moet je  ‘shinen’, als 
een Superstar. Bijna het gevoel krijgen alsof je in een 

Hollywood-productie staat.  A few seconds of fame, 
zoiets. Dan pas ben ik blij, dan heb ik mijn doel be-
reikt en ben ook ik losgekomen van de gedachte dat 
het ‘maar’ een schoolfoto is. En juist dit maakt het vak 
voor mij zo boeiend, want regelmatig zijn er per klas 
wel 30 van dit soort momentjes. Hoe cool is dat!

Edgar � issen
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DE SCHOOLFOTOGRAFEN VAN PHOTO L’ECOLE IN ACTIE

De lach, daar zorgen wij voor. Eerst een beetje dollen, 
leuk, maar ook voor ons de manier om de kinderen te 
observeren en krijgen we te zien hoe een kind lacht. Op 
deze manier is dan direct het ijs gebroken en helpt het 

ons en het kind enorm bij het maken van de individue-
le foto’s. Dan is het lachen naar die lelijke fotograaf een 
stukje minder eng en moeilijk. 

Wij zijn pas tevreden als we die échte ontspannen lach, 
het lieve kuiltje in de wang en vooral de sterretjes in de 
ogen hebben weten vast te leggen. 

De meeste voldoening halen we uit die schitterende foto 
van een kind dat écht niet op de foto durfde en uiteinde-
lijk toch met een grapje, rust en geduld zijn of haar lach 
aan ons weggee� . 

De schoolfotografen
Photo l’Ecole

WELKOM BIJ PHOTO L’ECOLE! WIJ STELLEN ONS EVEN VOOR:

BACK OFFICE

Brenda Agterkamp en Marianne Kerssies zijn verant-
woordelijk voor het reilen en zeilen op ons hoofdkan-
toor en het aanspreekpunt voor al onze klanten. 
Naast het contact met de scholen is er steeds meer con-
tact met de individuele klant waardoor ze snel en accu-
raat kunnen inspringen op de nieuwste trends en ideeën. 

Brenda & Marianne
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LEUK, EIGENTIJDS EN EIGENWIJS
Tijden veranderen en dat is maar goed ook! Foto-
grafen hoeven niet meer per se te kiezen voor een 
standaard witte of blauwe achtergrond, zoals voor-
heen het geval was. 
We leven in een multi media tijdperk en daardoor 
zijn de mogelijkheden, ook in de schoolfotogra� e,
verveelvoudigd. Voor een leuke, vrolijke, eigen-
tijdse of eigenwijze schoolfoto kun je nu je eigen
achtergrond kiezen.

De schoolfotograaf hoe�  hiervoor geen dure schermen 
meer aan te scha� en, mee te slepen en op te bouwen.  
Dat scheelt heel veel kostbare schooltijd. 

MARMER, HOUT, WATERVERF OF ...
Wij van Photo l’Ecole hebben een breed assortiment met 
achtergronden: marmer, hout, verf, hagelslag, een oude 
muur: jij bepaalt zelf wat je mooi vind, gewoon  lekker 
thuis, achter de computer. 

NIEUWSGIERIG? 
De leerlingen worden tijdens de fotogra� edag voor een 
witte achtergrond gefotografeerd. Bij het online bestel-
len van de foto’s, kunnen de ouders de verschillende be-
schikbare achtergronden proberen en selecteren voor de 
schoolfoto’s van hun kind.
Bekijk onze mogelijkheden op www.photolecole.nl.

VERWISSELBARE ACHTERGRONDEN

....

JOUW SCHOOLFOTO ZELF ONTWERPEN? 

VEEL MEER
DAN EEN GROEPSFOTO

* I.v.m. de privacywetgeving zijn de gezichten van de kinderen geblurd. Uiteraard leveren wij ze in de praktijk met allemaal blije gezichtjes
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Via onze bestelsite kiezen ouders 
uit een aantal verschillende leuke 
voordelige fotopakketten met gra-
tis groepsfoto. Bijvoorbeeld een 
pakket van vier fotovellen voor 
€ 12,49 bestaande uit een leuke 
portretfoto, twee verschillende 
combivellen en een groepsfoto. 
Binnen een fotopakket kunnen 
ouders per kind kiezen welke van 
de gemaakte opnames zij op een 
fotovel willen hebben afgedrukt.

Kies zelf uit ons ruime aanbod aan mogelijkheden
Schoolkrant
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Bij deze mogelijkheid stel je zelf on-
line je fotopakket samen. De com-
plete a� andeling van de school-
fotogra� e loopt via internet. Dit 
betekent dat de school geen enkele 
administratieve handeling meer 
hoe�  te doen of achter ouders aan 
hoe�  te gaan.

Na de fotogra� e ontvangt de school binnen een week 
de uitdeelkaartjes per klas gebundeld. De leerkracht 
hoe�  deze uitdeelkaartjes alleen maar aan de kinderen 
mee te geven. Photo l’Ecole doet de rest.

Keuze uit verschillende attributen & poses
Bij Photo l’ecole hee�  u de keuze uit verschillende soorten poses en attributen. Hee�  u 
zelf een leuk idee? Laat het ons weten.

Keuze uit verschillende poses

Online al een fotovel vanaf € 2,99

Hoge kwaliteit schoolfoto’s voor een scherpe prijs

Bij ieder pakket een GRATIS groepsfoto

Keuze uit traditionele groepsfoto of de moderne  

Pano groepsfoto

Bestellen en betalen gaat online, dus geen gedoe
meer voor de school

U kiest zelf het a� everadres, zo kunnen foto’s ook
direct bij bijvoorbeeld opa en oma afgeleverd 
worden

Een aantal voordelen op een rijtje:

GRATIS VOOR BASISONDERWIJS
    Teamfoto voor ieder teamlid
    Setje portretfoto’s van elk teamlid
    Download met alle portretten en groepsfoto’s
    Afscheidsfoto groep 8, keuze uit verschillende
    modellen
    Gratis megaposter
    Extra groepsfoto’s voor schoolarchief
    Keuze uit verschillende opnames
     Afdrukken in zwart/wit of sepia zonder meerkosten
    De komst van Photo l’ecole kost de school niks

-   Actiepakketten met een GRATIS groepsfoto
-   Fotovellen, van klein tot groot
-   Diverse soorten combivellen
-   Digitale download, voor op je telefoon, om zelf af te 
     drukken of om in een eigen fotoboek te plaatsen.
-   Canvas, verkrijgbaar in verschillende groottes.
-   Fotokado-artikelen, zoals een mok, muismat, t-shirt.
-   Wanddecoraties. De schoolfoto afgedrukt op hout, 
     dibond of plexiglas, verkrijgbaar in diverse groottes.

Superleuke fotoproducten

BESTELLEN VIA DE ONLINE BESTELSITE
Ruime keus al vanaf € 4,99
Wij leveren verschillende soorten fotopakketten waar-
bij elke combinatie  mogelijk is. Pakketten bestaan atijd 
uit een klassenfoto en diverse formaten foto’s van de 
verschillende persoonlijke opnames.

Op onze site vindt u alle informatie over de mogelijk-
heden en de prijzen. Kijkt u daar eens rond en neem  
gerust contact met ons op om alle mogelijkheden met 
ons te bespreken. 

Samen komen we tot de beste en voor u meest geschik-
te oplossing.

....

In onze webshop bieden wij ook een ruime keus aan producten met daarop de schoolfoto van uw kind zoals:
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Colofon
Redactie & Content:
Photo l’Ecole & Company of Errors
Fotogra� e : Vormgeving:
Photo l’Ecole Company of Errors
Dé Schoolkrant is een uitgave van:  Photo l’Ecole
Niets uit deze uitgave mag, in welke vorm dan ook, wor-
den gekopieerd zonder toestemming van de uitgever.

Photo l’Ecole Deventer  Company of Errors
Robert Kochlaan 1   De Pas 75 
7415 EM Deventer   8121 GN Olst
info@photolecole.nl  info@companyoferrors.nl
www.photolecole.nl  www.companyoferrors.nl

....

Waar veel andere schoolfotografen met
fotovellen van 13x18cm werken, zijn
de vellen van Photo l’Ecole 15x22cm. 
Dit is twee maal 10x15cm. 

HET IDEALE FORMAAT VOOR 
FOTOLIJSTJES!

IDEAAL FORMAAT!

10cm

15cm

company of errors
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Do's en Don'ts
# 1 
Don’t 
Say cheese, pindakaas, of andere vergelijkbare termen. 
Forceer geen [glim]lach.
Do
We proberen uw kind zo natuurlijk mogelijk te laten la-
chen, dit dwingen we niet af maar proberen ervoor te 
zorgen dat ze het leuk vinden. Plezier levert de mooiste 
lach op.

# 2
Don’t 
Chanteren. Stel er geen ‘straf ’ tegenover wanneer uw 
kind niet op de foto wil. Sommige kinderen vinden het 
gewoon heel spannend, een straf maakt het nog span-
nender en werkt averechts. Daarbij, als ze daar heel ver-
drietig van worden, staan ze met dikke, rode ogen op de 
foto en dat is uiteraard niet de bedoeling.
Do
We doen er alles aan om de kinderen te laten ontspan-
nen. Willen ze graag met bijvoorbeeld hun favoriete 
knu� el op de foto? Dan doen we hier niet moeilijk over, 
wanneer het kind hierbij gebaat is. Ze moeten zich veilig 
voelen, anders lukt het niet om te ontspannen. Wanneer 
dit soort kleine hulmiddelen daar aan bijdragen, is dat 
geen probleem. Uit ervaring weten we dat ze dan best 
bereid zijn om een tweede foto, zonder knu� el, te laten 
maken.

# 3 
Don’t 
Doe dat nog eens, of houd dat vast.
Do
Uiteraard nemen we de tijd voor het nemen van de foto 
maar we zorgen er ook voor dat ze zo snel mogelijk op 
de foto staan en klikken op het moment dat ze spontaan 
zijn. Doe dat nog eens of houd dat vast levert verstarring 
op, de glimlach is dan niet meer oprecht.

# 4 
Don’t 
Als ouder wilt u graag dat uw kind leuk op de foto komt. 
Uiteraard kent u uw kroost het best maar in de buurt 
blijven omdat uw kind het eng vindt, werkt vaak ave-
rechts.
Do
We hebben ruim 25 jaar ervaring met schoolfotogra� e 
en al zo ontzettend veel kinderen op de foto gezet dat we 
inmiddels haar� jn aanvoelen hoe we ze het best kunnen 
benaderen. Uiteraard is geen enkel kind hetzelfde maar 
neemt u alstublie�  van ons aan dat ook wij willen dat uw 
kind er zo leuk mogelijk op staat en dat we er alles aan 
zullen doen om ze op hun gemak te stellen. 
U kunt uw kind met een gerust hart bij onze fotograaf 
achter laten!

# 5
Don’t 
Dat Photoshoppen we wel weg!
Do
Controleer voor de foto of de gezichtjes van de kinderen 
schoon zijn. Snottebellen, stukjes snoep of koek of cho-
cola, zelf hebben ze het niet door. Tip, ga niet vlak voor 
dat ze op de foto moeten met snoetenpoetsers aan de 
slag, daar worden de gezichtjes rood van.

Prijsvraag: tel de camera's
Door Dé Schoolkrant verspreidt hebben we de a� eelding van de camera, zoals 
op het voorbeeld hierboven, verborgen. 

Tel de camera’s in deze krant en ga naar onze website www.photolecole.nl. Geef via 
het contactformulier op onze site bij bericht het aantal camera’s door dat je hebt 
geteld. Zo maak je kans op een mooie vergroting van bijvoorbeeld een foto van het 
schoolgebouw, het schoolteam of misschien heb je zelf wel een heel goed idee voor 
een foto, want dat mag namelijk ook.

Uit alle inzendingen selecteren wij een winnaar. Ben jij de winnaar van deze prijs-
vraag? Dan wordt je per e-mail op de hoogte gebracht. 

www.photolecole.nl  - info@photolecole.nl
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zoek de verschillen
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What’s in a name
Onlangs op een basis-
school, een vaste klant 
waar ik al jaren kom, was 
ik de portretfoto’s aan het 
nemen van groep 5 en 
het was de beurt aan Jim-
mi. Jimmi was vernoemd 
naar, inderdaad, Jimmi 
Hendrix. De ouders van 
Jimmi waren zo weg van 
zijn muziek dat, toen ze 
in verwachting waren van 
het knulletje, ze niet lang 
over zijn naam hoefden 
na te denken. Zelf kon 
Jimmi de muziek van zijn 
naamgenoot ook prima 
waarderen en had dus 
helemaal geen moeite 
met deze vernoeming. 

Na Jimmi was zijn 
klasgenootje Jeanny aan 
de beurt en ook Jeanny’s 
naam vond haar oor-
sprong in de muzikale 
hoek. Ik vertelde haar net 
dat ik Jimmi op de foto 
had gezet en waarom zijn 
ouders voor deze naam 
kozen waarop het meisje 
reageerde. “Goed, net had 
je dus een Jimmi Hendrix, 
dan heb je nu een Falco.” 
Ik moest lachen en vroeg 
of ze een hekel had aan 
haar naam. “Aan mijn 
naam niet” antwoordde
ze, “maar het nummer...” 
Ze gebruikte hiervoor een 
duidelijke term maar dat 
staat zwart op wit hele-
maal niet netjes, “Ik vind 
het een vreselijk num-
mer”, verzuchtte ze hart-
grondig. 

De allerkleinsten laten je soms in totale 
verwarring achter vanwege hilarische 
opmerkingen. 

Abe uit groep 4 liet mij vol trots een te-
kening zien. Een strak blauwe lucht met 
daarop twee zonnen. Ik vroeg hem waar-
om hij twee zonnen had getekend, waar-
op hij antwoordde “dat is de zon en die 
ander is de horizon”.

Blom uit groep 3 zat startklaar voor de 
foto toen mijn maag begon te knorren. 
Lachend keek ze me aan en zei “Meneer, 
het onweert in je buik”. 

Ramon uit groep 2: “fotograaf, hoe oud 

bent u?” Ik antwoordde “45” Waarop Ra-
mon riep “wauw, dan bent u wel groot 
voor uw lee� ijd!”

Ik vroeg aan Amy uit groep 3 hoe oud ze 
was. Amy antwoordde “mijn levertijd is 
6 jaar.

prietpraat

‘S OCHTENDS ‘S MIDDAGS
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Schoolfoto’s via internet. 
Géén gedoe meer voor school én gemak voor de ouders 

Leuk!Hippe groepsfoto!

GaveFotoproducten!

Het bestellen van de foto’s 
gaat volledig via het internet 
en op onze website kies je 
zelf uit de verschillende op-
names die de schoolfotograaf 
heeft gemaakt. Dit betekend 
ook geen “opgedrongen” 
setjes meer, waarbij je het 
gevoel krijgt dat je verplicht 
wordt ze af te nemen en er 
zelf niks meer te kiezen valt. 

Volledig vrije keus! 
geen opgedrongen pakketten
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Uniek: alle opnamen in 1 pakket

Via onze bestelsite kiezen ouders 
uit een aantal verschillende leuke 
voordelige fotopakketten met gra-
tis groepsfoto. Bijvoorbeeld een 
pakket van vier fotovellen voor 
� 12,49 bestaande uit een leuke 
portretfoto, twee verschillende 
combivellen en een groepsfoto. 
Binnen een fotopakket kunnen 
ouders per kind kiezen welke van 
de gemaakte opnames zij op een 
fotovel willen hebben afgedrukt.


