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DÉ SCHOOLFOTOGRAAF VOOR HET BASISONDERWIJS

Werkwijze
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Hippe groepsfoto’s Fotovellen
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Hebben jullie de schoolfotograaf al geregeld?
Maak nu een afspraak voor de schoolfotografi e in 2021-2022

én
 ontvang € 1,00 per bestelling mee voor de schoolkas/goed doel (bv. KIKA)

BACK TO SCHOOL!



GRATIS VOOR DE BASISSCHOOL
Wij komen kosteloos fotograferen en bieden als dank voor onze komst een 
aantal producten gratis aan:
• Een leuke teamfoto
• Een mooi pakketje portretfoto’s van elk teamlid
• Fotobestanden voor de administratie van de basisschool
• Leuke aparte afscheidsfoto van groep 8; keuze uit verschillende modellen
• € 1,00 tot € 2,00 per bestelling mee voor de schoolkas
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DE IDELAE SCHOOLFOTO ONTWERP JE ZELF

Bij Photo l’Ecole kunnen ouders kiezen uit verschillende foto’s. 
Er is een ruime keus uit veel verschillende achtergronden. 
Dit is slechts een selectie.

....
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BIJ PHOTO L’ECOLE KIES JE ZELF JE ACHTERGROND

WELKOM BIJ PHOTO L’ECOLE!

WERKWIJZE OP HET BASISONDERWIJS
Selectie, controle en nabewerking schoolfoto’s
Na de fotosessie op de basisschool worden door ons op kantoor de gemaakte 
schoolfoto’s geselecteerd, gecontroleerd en waar nodig bewerkt. Daarna worden 
ze in onze webshop geplaatst en genereren wij de inlogkaarten.

Inlogkaarten voor ouders
Deze inlogkaarten printen wij uit en/of wij sturen de inloggegevens per e-mail 
naar  de ouders. Met deze inlogkaarten kunnen ouders inloggen op een bevei-
ligde online omgeving om de gemaakte schoolfoto’s van hun kinderen te bekij-
ken en bestellen.

Rechtstreeks thuisbezorgd
De bestelling wordt daarna rechtstreeks bezorgd op het
opgegeven adres. Dit kan ook het adres van opa en oma zijn.

EXTRA OPTIES VOOR OUDERS!
Tijdens het bestelproces zijn er leuke opties voor ouders:

• Keuze uit verschillende opnames in één pakket
• Gratis groepsfoto bij ieder fotopakket
• Foto cadeau artikelen
• Canvassen en posters in verschillende formaten
• Digitale foto’s

1.

2.

3.

Leuke aparte afscheidsfoto van groep 8; keuze uit verschillende modellen
€ 1,00 tot € 2,00 per bestelling mee voor de schoolkas

GRATIS VOOR DE BASISSCHOOL
Wij komen kosteloos fotograferen en bieden als dank voor onze komst een 
aantal producten gratis aan:
• 
• 
• 
• 
• 
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VEEL MEER
DAN EEN GROEPSFOTO
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LEUKE HIPPE GROEPSFOTO’S!
We bieden veel leuke mogelijkheden voor de groepsfoto,

zowel voor binnen als buiten.
Kubusfoto of bijvoorbeeld als panorama? Maar ook nog traditioneel.

Alles is mogelijk!
We staan ook altijd open voor leuke, nieuwe ideeën,

dus wil je iets anders? Bel of mail ons gerust.

PHOTO L’ECOLE! WEBSHOP

Inloggen
De schoolfoto’s van een kind worden 
zichtbaar na het invullen van het unie-
ke loginnummer gecombineerd met het 
wachtwoord op onze bestelsite. In de 
beveiligde bestelomgeving stel je in een 
paar eenvoudige stappen een bestelling 
samen van jouw schoolfoto’s.

Bestellen
Het afrekenen van jouw bestelling van 
de schoolfoto’s gaat gemakkelijk, ver-
trouwd en veilig via Ideal, PayPal of een 
bankoverschrijving.

Bestellingen van meerdere kinderen 
kunnen worden gecombineerd in één 
bestelling, wel zo makkelijk. Dit kan 
worden gedaan door op “nog een inlog-
kaartje” te klikken, en daarna in te log-
gen met het volgende loginnummer met 
bijbehorend wachtwoord.

Rechtstreeks thuisbezorgd
De bestelling wordt na het afrekenen 
direct verwerkt en daarna rechtstreeks 
bezorgd op het opgegeven adres, dit kan 
natuurlijk ook het adres van opa en/of 
oma zijn.

WEBSHOP
Voor het bestellen van de schoolfoto’s maakt Photo l’ecole gebruik van een veilig 
en online bestelsysteem.
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FOTOPRODUCTEN
- fotopakketten -
- combivellen -

- digitale schoolfoto’s -
- canvas & posters -

- fotoproducten -

FOTOPAKKETTEN
Een fotopakket bestaat uit meerdere fotovellen én een gratis groepsfoto. Wij 
hebben in onze webshop de keuze uit verschillende soorten fotopakketten. Van 
goedkope pakketten tot uitgebreide fotopakketten, zoals bijvoorbeeld het opa en 
oma pakket.

In deze laatste zitten bijvoorbeeld al drie grote 
fotovellen met het formaat 13×19 cm. 
Leuk om aan opa en oma te geven.

Verder bevat elk fotopakket, behalve het 
portretfoto pakket, een gratis groepsfoto.

In één fotopakket kun je per kind 
kiezen, welke van de gemaakte 
opnames van de schoolfoto’s, je 
op een fotovel afgedrukt wilt 
hebben. Dit is wel zo handig en 
voordelig.

Een fotopakket bestaat uit meerdere fotovellen én een gratis groepsfoto. Wij 
hebben in onze webshop de keuze uit verschillende soorten fotopakketten. Van 
goedkope pakketten tot uitgebreide fotopakketten, zoals bijvoorbeeld het opa en 

In deze laatste zitten bijvoorbeeld al drie grote 
fotovellen met het formaat 13×19 cm. 
Leuk om aan opa en oma te geven.

Verder bevat elk fotopakket, behalve het 
portretfoto pakket, een gratis groepsfoto.

In één fotopakket kun je per kind 

opnames van de schoolfoto’s, je 

hebben. Dit is wel zo handig en 

MEERDERE OPNAMES

Om deze redenen kies je voor Schoolfotograaf Photo l’Ecole

PERFECTE PLANNING
• Duidelijke afspraken
• Perfecte planning
• Professionele Schoolfotografen

PERFECTE SCHOOLFOTODAG
• Aandacht voor de kinderen
• Nieuwste technieken
• Blije ouders

FIJN VOOR DE OUDERS
• Online bekijken en bestellen
• Eenvoudig bestelproces
• Ruime keuze in fotoproducten

GEMAK VOOR DE SCHOOL
• School is volledige ontlast
• Eigen productie en service

afdeling
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KIES IN ONZE WEBSHOP ZELF WELKE VAN 
DE GEMAAKTE SCHOOLFOTO JE OP WELK 

FOTOVEL WILT HEBBEN

Een fotopakket met GRATIS GROEPSFOTO
al vanf € 11,95
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Fotovellen

Digitale schoolfoto’s

Superleuke fotoproducten

COMBIVELLEN

Een combivel is een fotovel welke weer is 

opgedeeld met fotootjes in verschillende,

kleinere formaten. Het fotovel heeft een 

buitenmaat van 15x21cm en kan los besteld 

worden in onze webshop. Bij een combivel kun 

je kiezen of deze in kleur, zwart-wit of sepia 

afgedrukt moet worden.

NIEUW!!!
BESTEL JE

SCHOOLFOTO’S
NU OOK

VOORDELIG IN 
EEN DIGITAAL
FOTOPAKKET

GEEF EEN ORIGINEEL CADEAU OF KOOP GEWOON IETS LEUKS VOOR

JEZELF

In onze webshop is, naast een leuk fotopakket, fotovellen of digi-

tale schoolfoto, ook een ruime keuze aan leuke fotoproducten om je 

schoolfoto op af te laten drukken. Denk  hierbij aan bijvoorbeeld een 

magic mok, sleutelhager, t-shirt etc.
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Do's & 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 lachen, dit dwin-
gen 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 spannender en werkt averechts. Daarbij, als ze daar 
heel verdrietig 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 ontspannen. 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, zon-
der 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 averechts.
Do
We hebben ruim 25 jaar ervaring met schoolfotogra� e en al zo ontzet-
tend veel kinderen op de foto gezet dat we inmiddels haar� jn aanvoelen 
hoe we ze het best kunnen benaderen. Uiteraard is geen enkel kind het-
zelfde 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 chocola, zelf hebben ze het niet 
door. Tip, ga niet vlak voor dat ze op de foto moeten met snoetenpoet-
sers aan de slag, daar worden de gezichtjes rood van.

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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De allerkleinsten laten je soms in totale ver-
warring achter vanwege hilarische opmerkin-
gen. 

Abe uit groep 4 liet mij vol trots een tekening 
zien. Een strak blauwe lucht met daarop twee 
zonnen. Ik vroeg hem waarom hij twee zonnen 
had getekend, waarop 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 Ramon 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

Zoekend naar nieuwe inkomsten kwam ik 
toen een vacature als schoolfotograaf tegen. 
Zonder enige ervaring op dit gebied en met 
de nodige scepsis - maar vol bravoure - stuur-
de ik een sollicitatiebrief en zo rolde ik in het 
onderwijs. Het was een tak van fotogra� 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 school-
foto’, maar voor mij is het veel meer; het is 
een wisselwerking tussen de fotograaf en de 
leerling. Ik benader elke leerling als een mo-
del. Daarbij staan de camera-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 onwen-

nig om zich heen en neemt een pose aan. Ik 
wacht vaak heel even totdat ik iets authen-
tieks lijk te zien en dan precies op dat mo-
ment… 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. Ge-
feliciteerd! 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 Su-
perstar. 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 bereikt en ben ook ik losgekomen 
van de gedachte dat het ‘maar’ een schoolfo-
to 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

‘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. muziekbladen. 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 klanten kwijtraakte in deze kwetsbare sector.
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