
Schoolfoto’s in coronatijd 
  
Deze tijd vraagt veel van iedereen; leerkrachten, leerlingen, ouders/verzorgers en zo ook van de 
schoolfotograaf. Al 95 jaar maken wij de mooiste herinneringen. Onze passie heeft 7 weken 
stilgestaan. De afgelopen tijd hebben wij, met het oog op de veiligheid en gezondheid van kinderen 
en leerkrachten, goed na kunnen denken over het “fotograferen in coronatijd”. 
 
Veiligheid en gezondheid 
Als bedrijf volgen wij uiteraard het advies van het RIVM. Wij hanteren een aangepaste werkwijze, 
waarbij wij uiteraard de 1,5 meter in acht nemen. De werkzame fotografen wassen hun handen, en 
houden ook voldoende afstand van elkaar en indien nodig dragen zij handschoentjes. Fotografen met 
klachten blijven thuis om zo de veiligheid én gezondheid van onze medewerkers, maar zeker ook van 
de leerkrachten en leerlingen, te waarborgen.  
 
Aanpassen 
Wij passen ons graag aan, ook wat betreft de planning van scholen. Wij zoeken samen met u een 
goede oplossing om tóch een herinnering voor altijd te maken. Wij willen er uiteraard voor zorgen 
dat er geen jaar ontbreekt in de serie schoolfoto’s van ouders/verzorgers.  
 
Groepsfoto’s 
De groepsfoto’s kunnen niet gemaakt worden zoals u van ons gewend bent. Natuurlijk hebben wij 
hiervoor een oplossing gezocht; de contactsheet. Op de contactsheet worden de gemaakte 
portretten per klas samengevoegd tot een overzicht. Zo hebben de kinderen toch een herinnering 
aan hun klas voor later.  
 
Duo-foto’s 
Wij streven ernaar de broer-zus foto’s te blijven maken. Echter is het tot nader order niet mogelijk 
om broer-zus foto’s te maken met broertjes of zusjes die niet op school zitten. Hiermee willen wij de 
leerkrachten zoveel mogelijk ontlasten en de gezondheid waarborgen.  
 
Een fijne herinnering 
Als Schoolfotografie Kannegieter realiseren wij ons dat het een zeer moeilijke tijd is. Graag helpen wij 
de economie een handje door ons werk, wat wij maar liefst 95 jaar met veel passie doen, te blijven 
uitoefenen en herinneringen voor altijd te maken. In goede en in slechte tijden.  
 

We helpen elkaar: u helpt ons en wij maken voor u een herinnering 
voor altijd. 
 
95 jaar Schoolfotografie Kannegieter 
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