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WELKOM BIJ PHOTO L’ECOLE
DE SCHOOLFOTOGRAFIE ZOALS U HET WILT

EN ALLES GRATIS VOOR SCHOOL!
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Schoolfotografi e voortgezet onderwijs goed geregeld
Goede planning
Een goed geplande schoolfotogra� e dag op het voortgezet/middelbaar onderwijs en een zeer snelle levering 
van de schoolfoto’s voor de administratie van de school en de schoolpassen. Dat zijn dingen die wij belangrijk 
vinden.

Hoge kwaliteit
Wij hebben het gehele proces van schoolfotogra� e tot en met de productie van de schoolfotos, inlogkaarten, 
schoolpassen etc. in eigen beheer en wij kúnnen hierdoor zeer snel leveren aan het voortgezet/middelbaar on-
derwijs waarbij de kwaliteit ook nog eens hoog is.

Snelle levering
Al tijdens het fotograferen koppelen wij de gegevens van de leerlingen direct aan de schoolfoto. Binnen één a 
twee dag(en) na de schoolfotogra� e worden de digitale bestanden, afgestemd op de administratie van school 
(Magister, SOMtoday, Parnassys o.i.d.) al verstuurd naar de school.

Wilt u meer informatie hierover? Neem dan direct contact met ons op.

1.

2.

3.

Schoolfoto’s via internet, dus geen gedoe meer op school
Scholen hebben het al druk genoeg en daar hoe�  niet ook nog eens de administratieve rompslomp van schoolfoto’s bij bovenop te komen. 
Photo l’ecole biedt daarom de mogelijkheid aan om ouders de schoolfoto’s volledig online te laten bestellen, betalen en leveren. 

Inlogkaarten
Van de gemaakte schoolfoto’s printen wij inlogkaarten en/of sturen wij inloggegevens per e-mail. Met deze inloggegevens kunnen ouders 
en/of leerlingen inloggen in onze beveiligde webshop om de schoolfoto’s te bekijken, bestellen en betalen. De bestelling wordt daarna 
rechtstreeks bij hen thuisbezorgd.

Fotopakketten
Uiteraard bieden wij ook nog de volgende mogelijkheid aan:
• Uitleveren via school: De fotopakketten leveren wij met een een factuur en ouders kunnen online betalen.

Bij alle mogelijkheden gaat de betaling volledig buiten de school om en hee�  de school hier zelf dus geen omkijken meer na.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor meer informatie.

LEVERING SCHOOLFOTO’S
Schoolfoto’s via internet, dus geen gedoe meer op school

AVG (PRIVACY WETGEVING) PROOF
- Aangesloten bij Privacy Convenant Onderwijs
- De school hoeft niets uit te pluizen qua AVG,
  dat hebben wij al voor u gedaan.

ALLE DAGEN VAN DE WEEK 
BEREIKBAAR, DUS METEEN 
IEMAND AAN DE LIJN OM U 
TE HELPEN
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GRATIS SERVICEPAKKET
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Gepersonaliseerde schoolpas
Voor alle leerlingen van de middelbare school leveren wij, indien gewenst, een schoolpas. Op de school-
pas wordt onder andere het logo van de school, de adresgegevens en bijvoorbeeld het leerling nummer als 
barcode geprint. De schoolpas wordt verder, in overleg met school, gratis door Photo l’ecole geheel naar uw 
eigen wensen ontworpen.

Codering
De schoolpassen kunnen worden geleverd met zowel een barcode als met een Mifare chip wat handig kan zijn 
voor bijvoorbeeld de schoolkluisjes.
Wij leveren de schoolpassen voor de leerlingen en eventueel ook voor de teamleden altijd binnen één week na 
de schoolfotogra� e.

Schoolpas kwijt?
Is een leerling een schoolpas verloren of hee�  u een mutatie? Binnen één week leveren wij een nieuwe school-
pas omdat Photo l’ecole immers weet wat service is.

Wilt u meer weten over onze schoolpassen? Vul ons contactformulier in en vraag meer informatie aan of bel 
0570-626246.

VOORDELEN SCHOOLPAS
• De schoolpas is een Ultracard™ 

van stevig PVC
• De schoolpas is leverbaar met 

chip (Mifare) en/of barcode
• De passen zijn veilig en multi-

functioneel
• Recyclepas/Biologisch afbreek-

baar
• Hypermoderne pasprinters

SCHOOLPASSEN OP HET VOORGEZET ONDERWIJS
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SCHOOLFOTO’S ONLINE



ALLES IN EIGEN BEHEER DUS
PERFECTE CONTROLE
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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
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Alles in eigen “huis” 
Foto’s afdrukken inpakken en verzenden

Schoolpassen bedrukken en coderen
Retoucheren

RETOUCHEREN

BLAKE LIVELY
Zou Ryan al op de middelbare 
school het lef hebben gehad om 

op haar af te stappen?

ORLANDO BLOOM
Toen Orlando nog een hobbit 

was in plaats van 
een elf.

RUSSELL BRAND
De gelijkenis is ver te zoeken 

bij de jongere zelf van de Britse 
komiek!

Back to school: de jaarboekfoto’s van beroemdheden
Je eigen oude schoolfoto’s durf je misschien niet te delen en dat is best begrijpelijk, want veel van ons hadden 
de meest foute kapsels en we denken ook liever niet terug aan die vervelende acne of beschamende beugel. Je 
hoe�  je echter nergens voor te schamen, want ook beroemdheden hebben ongemakkelijke schoolfoto’s. Durf je 
je eigen foto’s wel uit de oude doos te pakken na het zien van hun jaarboekfoto’s?

Niet van deze wereld
Leraar zijn is leuk, want wanneer je aan je bureau zit, 
gedragen de leerlingen  zich alsof er er een geluiddicht 
krachtveld om je heen is. Het valse vertrouwen dat ze 
niet zullen worden gehoord, leidt tot vermakelijke mo-
menten, zoals deze uitwisseling waarin twee jongens 
uit de brugklas tijdens een natuurkundeles hun toe-
komst bespraken.

“Weet je wat ik wil worden als ik groot ben?” zei de 
eerste leerling. “ Een astronaut .”

De tweede leerling wierp hem een verontrustende blik 
toe en twijfelde overduidelijk of er met het het weten-
schappelijke niveau van zijn klasgenoot.überhaupt een 
baan bij NASA in het verschiet lag. Toch vervolgde de 
eerste leerling: “Ik wil astronaut worden omdat ik de 
eerste persoon zal zijn die op de zon landt.”

De vriend van de jongen keek hem nog ongeloviger 
aan en zei: ‘Je kunt niet op de zon landen. Het is veel te 
warm. Dat gaat nooit gebeuren.” Maar de eerste leer-
ling hield vol en antwoorde met overtuiging: ‘Ja, ik 
weet dat het te warm is. Daarom ga ik er ‘s nachts op 
landen.”

UIT DE SCHOOL GEKLAPT
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FOTOPAKKETTEN
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