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Schoolfotografie
voortgezet onderwijs

10 �ps die leuke foto’s opleveren
en �jd besparen!

Tel: 0570 – 626246
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Ieder jaar is het
een terugkerend
evenement op het
voortgezet
onderwijs; de
schoolfotografie!

De schoolfotografie is nodig voor
de schooladministratie maar het is
vooral ontzettend leuk om al die
mooie herinneringen vast te
leggen.

Maar hoe pak je de
schoolfotografie nou goed aan?
Er zijn immers vele verschillende
foto’s en producten nodig zoals
klassenfoto’s, examenfoto’s,
mentorgroepen, portretfoto’s en
schoolpassen.

Scholen zijn vaak veel tijd en geld
kwijt om de schoolfotografie goed
te laten verlopen. De planning, het
uitleveren van de fotopakketten
aan de leerlingen en het snel klaar
hebben van de schoolpassen. En
hoe zit het eigenlijk met leerlingen
die afwezig waren op de fotografie
dag?

Photo l’ecole helpt het voortgezet
onderwijs verder!

Met de 10 haarscherpe tips in dit
E-book is jouw school verzekerd
van een geslaagde én snelle
schoolfotografiedag.
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10Haarscherpe tips die superleuke
schoolfoto’s opleveren én tijd besparen

1 Bespaar tijd met een strakke planning op de schoolfotografie dag
De Schoolfotografie dag hoeft helemaal geen chaotische dag te zijn.

Photo l’ecole heeft jarenlange ervaring met het maken van effectieve
planningen.Wij nemen deze taak dan ook volledig op ons, waardoor de
fotografie dag soepel verloopt.

2 Ga voor kwaliteit enmaak gebruik van professionele schoolfotografen
Wil je verzekerd zijn van mooie schoolfoto’s met een hoge kwaliteit?

Bij Photo l’ecole werken wij uitsluitend met intern opgeleide professionele
schoolfotografen. Door onze ruime ervaring én aandacht voor de leerlingen
maken onze fotografen prachtige schoolfoto’s, waar ouders en leerlingen blij van
worden.

3 Kies voor online aanlevering van alle schoolfoto’s en bespaar tijd
Voorkom administratief gedoe met uitdelen van fotopakketten en bestellingen
op school.

Photo l’ecole levert schoolfoto’s via internet. Van de gemaakte schoolfoto’s print
Photo l’ecole inlogkaarten en/of sturen wij de inloggegevens per mail. Met de
inloggegevens kunnen ouders en leerlingen eenvoudig de
gemaakte schoolfoto’s online bekijken, bestellen en betalen
via onze beveiligde webshop. De bestelling wordt
rechtstreeks bezorgd op het opgegeven adres. Gemakkelijk
en snel.

4 Zorg dat de administratie en de schoolpassen snel op
orde zijn in het nieuwe schooljaar
Als school wil je zo snel mogelijk de administratie op
orde hebben, en een snelle levering van de
schoolpassen.

Photo l’ecole heeft een zeer snelle service! Binnen 1 tot 2
dagen na de fotografie worden de digitale portretfoto’s
gekoppeld aan het leerling nummer en al verstuurd, zodat
de school direct de administratie op orde heeft. En binnen
één week levert Photo l’ecole gratis de schoolpassen. Indien
gewenst fotograferen wij de nieuwe brugklassers alvast in het
voorjaar, zodat de administratie meteen aan het begin van het
nieuwe schooljaar op orde is, en de schoolpassen uitgedeeld
kunnen worden aan de nieuwe leerlingen.
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5 Maak de schoolfotografie compleet met leuke teamfoto’s
Als team wil je natuurlijk ook mooie foto’s hebben als aandenken voor later en
voor de schooladministratie. Als dank voor onze komst zorgt Photo l’ecole voor
een leuke teamfoto en individuele portretfoto’s van ieder teamlid.Wel zo leuk!

6 Zorg voor duidelijke klassenfoto’s waar iedereen goed op staat
Je kent het vast wel, klassenfoto’s waar niet iedereen goed op staat of te zien is.
Dat wil je natuurlijk niet.

De fotografen van Photo l’ecole helpen de leerlingen met duidelijke instructies
en maken gebruik van professionele apparatuur die grote groepen haarscherp
in beeld krijgen. Klassenfoto’s waar iedereen goed op te zien is. Ideaal voor het
schoolarchief en de mentoren.

7 Geef de examenleerlingen eenmooi afscheidscadeaumet examenfoto’s
Het examenjaar is natuurlijk een bijzondere tijd. Maak het voor de
examenleerlingen extra leuk door ze een mooie herinnering van dat jaar aan te
bieden.

Jullie school ontvangt van Photo l’ecole een groepsfoto’s van alle
examenkandidaten samen. Deze wordt afgedrukt, en samen met een contour
tekening en namenlijst verwerkt in een mooie map van hoge kwaliteit. Een
dierbare herinnering voor later.

8 Maak de schoolfoto’s ook als digitaal product beschikbaar
Steeds meer ouders willen de schoolfoto’s alleen digitaal om bijvoorbeeld te
verwerken in een jaaralbum of voor social medium.

Bij Photo l’ecole zijn de gemaakte portret- en groepsfoto’s ook als digitaal
bestand in hoge kwaliteit te bestellen in de webshop. Extra voordelig is een
compleet digitaal fotopakket met zowel de portret- als de groepsfoto digitaal.

9 Kies voor een schoolfotograaf met een snelle en betrouwbare service
Als school wil je graag dat de fotografie soepel verloopt en de service goed en
snel is.

Photo l’ecole levert, door de jarenlange ervaring, goede, snelle én betrouwbare
service aan scholen en ouders. Wij besparen de school
tijd door de planning uit handen te nemen, en de
administratie en schoolpassen snel en compleet te
leveren.Wij besparen de school geld door uitstekende
service en met vele gratis producten zoals bijvoorbeeld de
teamfoto.

10 Vraag de schoolfotograaf of er ruimte is voor speciale
wensen
Heb je als school speciale wensen of ideeën?
Photo l’ecole denkt graag mee over de gewenste fotostijl en
andere creatieve ideeën. Dit geeft natuurlijk het leukste resultaat!
Samen maken we een plan wat perfect bij jullie school past.



‘Wij hebben als school de
portretfoto’s van de leerlingen en de
schoolpassen snel nodig. Hoe snel
kan dit?’

Supersnel! Al tijdens het fotograferen
worden de gegevens van de leerlingen
direct gekoppeld aan de foto. Binnen 1
tot 2 dagen na de schoolfotografie
worden de digitale bestanden al
verstuurd naar de school. Volledig
afgestemd op de administratie van de
school (bijv. Magister, SOMtoday,
Parnassys). Binnen 1 week levert Photo
l’ecole de gratis schoolpassen.

‘Wij zijn als school veel tijd kwijt met
het uitleveren van de fotopakketten
aan de leerlingen, hoe komenwij daar
van af?’

Scholen hebben het al druk genoeg.
Photo l’ecole levert daarom alle
schoolfoto’s via internet. Middels
inlogkaarten en/of inloggegevens via e-
mail kunnen ouders en leerlingen
inloggen in onze beveiligde webshop.
Hier kunnen de schoolfoto’s worden
bekeken, besteld én betaald. De
bestelling wordt rechtstreeks aan huis
bezorgd. Deze methode bespaart de
school veel kostbare tijd.

‘Wat gebeurt er met de gegevens en
foto’s van de leerlingen?’

Photo l’ecole draagt uitstekende zorg
voor de veiligheid van alle gegevens.Wij
werken volgens de richtlijnen van de
AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming). Alle
fotobestanden, schoolfoto’s en overige
gegevens worden bewaard in een

beveiligd ISO/NEN gecertificeerd
datacentrum in Nederland.Wel zo
prettig.

‘Hoeveel tijd moeten wij als school
inplannen voor de schoolfotograaf?’

Onze professionele schoolfotografen
zorgen er met een perfecte planning
voor dat iedere schoolfotografie dag op
het voortgezet onderwijs goed geregeld
is. Photo l’ecole helpt de school met het
maken van een ijzersterke planning voor
de fotografie dag. Afgestemd op de
grootte en wensen van de school en de
beschikbare tijd.

‘Wij hebben als school de
portretfoto’s en schoolpassen van de
brugklassers/zij-instromers direct aan
het begin van het nieuwe schooljaar
nodig. Is dit mogelijk?’

Ja dit kan! Photo l’ecole komt, indien
gewenst, de brugklassers en zij-instromers
in het voorjaar kosteloos fotograferen. Op
dezemanier heeft de school de
administratie en de schoolpassen voor de
nieuwe leerlingen aan het begin van het
nieuwe schooljaar direct op orde.

‘Wij hebben altijd absenten of zieke
leerlingen op de fotografie dag, hoe
krijgen wij daar toch nog een foto van
in de administratie?’

Photo l’ecole komt op een later tijdstip
geheel kosteloos terug om de absente of
zieke leerlingen te fotograferen. Zo heeft
de school de administratie vlot compleet
op orde en hebben deze leerlingen ook
een leuke schoolfoto van zichzelf als
kostbare herinnering voor later.
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Veelgestelde vragenbij het organiseren
van schoolfotografie



‘Wij vinden het als team ook leuk om
een portretfoto en een leuke
teamfoto te krijgen, kan dat?’

Natuurlijk! Het team krijgt altijd een
leuke teamfoto én mooie portretfoto
van Photo l’ecole cadeau als dank voor
onze komst. Wel zo leuk!

‘Wat is de kwaliteit van de
schoolfoto’s, schoolpassen en andere
producten?’

Photo l’ecole is een full-service
schoolfotografie bedrijf en kwaliteit
staat bij ons voorop. Het gehele traject
van schoolfotografie tot en met de
levering van de schoolfoto’s,
schoolpassen en andere producten is in
eigen beheer. Hierdoor houden wij de
controle en is de kwaliteit altijd hoog.

‘Het is tijdens de schoolfotografie
altijd moeilijk om de klassen op
mentorniveau bij elkaar te krijgen.
Hoe kunnen we dit oplossen?’

Photo l’ecole maakt dan graag een
mooie portrettenkaart. Alle portretfoto’s
van de leerlingen worden per mentor op
één afdruk geplaatst met de vermelding
van klas, schoolnaam, schoollogo en het
leerjaar. Deze afdruk is mogelijk met of
zonder de namen van de leerlingen.
Gemakkelijk en overzichtelijk opgelost.
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Photo l’ecole; dé online schoolfotograaf
voor heelNederland

Maak kennis met Photo l’ecole! Snelle en professionele schoolfotografie met een
superscherpe service. Wij fotograferen op basisscholen, middelbare scholen, speciaal
onderwijs, kinderdagverblijven én peuterspeelzalen in heel Nederland.

Professionele kwaliteit
De schoolfotografen van Photo l’ecole maken deel uit van een jong en enthousiast
team. Professionals die de vereiste theoretische fotokennis bezitten en intern worden
opgeleid tot gespecialiseerd schoolfotograaf.

Als schoolfotografen werken wij in het onderwijs. Daarom is al ons personeel uitvoerig
gescreend en in het bezit van een verklaring omtrent goed gedrag.

Ervaring waar we trots op zijn

De professionele schoolfotografen hebben jarenlange ervaring met het werken met
kinderen van alle leeftijden. Hierdoor zijn zij in staat om prachtige foto’s te maken en
snel te werken.
Tegelijkertijd wordt er gezorgd voor een gezellige en ontspannen fotografiedag.

Neem vrijblijvend contact op voor een zorgeloze en goed geregelde
schoolfotografie dag

Wil jij ook een professionele, vlotte en geslaagde schoolfotografie dag?
Neem dan vrijblijvend contact op met Photo l’école. Wij leggen onze werkwijze uit en
beantwoorden graag al je vragen.

Samen brengen we jullie wensen in kaart en indien gewenst plannen wij de fotografie
dag alvast als optie voor je in. Slim om te doen, want dan heb je altijd een
fotografiedatum die de school goed uitkomt en omdat onze agenda zich snel vult.



Bel Photo l’ecole:
Tel: 0570 – 626246

Maandag t/m Donderdag: 9.00 uur tot 17.00 uur
Vrijdag: 9:00 uur tot 13:00 uur

Liever mailen?
info@photolecole.nl

Wij beantwoorden je bericht zo snel mogelijk.

Bekijk ook onze website:
https://photolecole.nl/

Photo l’ecole
Robert Kochlaan 1
7415EM te Deventer

KVK: 71617795
BTW ID: NL858785316B01


