
Wij maken meerdere opnames met een 
neutrale achtergrond of desgewenst met een 
achtergrond met een thema dat elk jaar 
wisselt. Middels computerbewerking kunnen 
we de groepsfoto in hetzelfde thema zetten. 
Omdat wij de tijd nemen en rekening houden 
met het karakter van kind levert dat de beste 
en meest natuurlijke fotoen meest natuurlijke foto’s op.

Individuele portretfoto

Schoolfotografie...
maar dan net even anders........
Kiezen voor Fotostudio Geinoord is kiezen 
voor mooie, moderne foto’s, tevreden ouders 
en geen extra werk voor uw school.

Achtergrond
Er is een ruime keuze uit verschillende achtergronden. Naast de 
standaard egale kleuren bestaat ook de mogelijkheid ook om te 
kiezen uit een 3d-decor met thema’s zoals “ik hou van Holland, het 
spoorwegstation, strand, muziek of potlood” te kiezen. In principe is 
elk thema bespreekbaar.

Broer en zus foto’s
Meestal aan het einde van de fotodag maken wij de broer en zus 
foto’s op een leuke, speelse en moderne manier. Indien de school er 
geen bezwaar tegen heeft kunnen ook broer(tje) en/of zus(je)  die niet 
op school zitten samen gefotografeerd worden. Door het gebruik van 
intekenlijsten zijn de wachttijden kort.

Afscheidsfoto groep 8
Van groep 8 maken wij een speciale afscheidsfoto waarin iedereen 
zijn of haar hobby laat zien. Deze foto ontvangt u geheel kosteloos en 
kan als afscheidscadeau worden meegegeven aan alle leerlingen van 
groep 8. De school ontvangt gratis een vergroting van deze 
afscheidsfoto.

Kadootje voor de school
NaastNaast de foto’s van de kinderen worden ook de teamleden 
professioneel gefotografeerd, individueel en als team. Elk teamlid 
ontvangt gratis een standaard set (portretfoto en groepsfoto) en een 
teamfoto. Uiteraard ontvangt de school een foto CD met daarop alle 
portretfoto’s en groepsfoto’s voor website en/of administratie. De 
afscheidsfoto van groep 8 is ook een kadootje voor uw school.

Voordeelsets en formaten
Zowel voor de individuele foto’s als voor de broer en zus foto’s hebben 
we voordeelsets, combivellen en losse foto’s in de formaten 13x18 
cm, 20x30 cm, 30x40 cm. Naast kleur kunnen ook de afdrukken 
worden geleverd in sepia of zwart-wit. Uiteraard kunnen de 
afbeeldingen op canvas worden besteld.
BijBij bestelling van de voordeelset van de individuele foto’s is de 
groepsfoto gratis.

Bestel- en betaalwijze
De complete afhandeling van de schoolfotografie loopt via internet. Dit 
betekent dat de school geen enkele administratie meer hoeft te doen.  

AlleAlle leerlingen en leerkrachten kunnen in één dag worden 
gefotografeerd. De komst van Fotostudio Geinoord kost de school 
niets. Fotostudio Geinoord regelt de betaling met de ouders zelf via 
een beveiligde webshop. De privacy van de leerlingen is gewaarborgd 
doordat de ouders de foto’s alleen kunnen bekijken met een 
persoonlijke inlogcode. Ouders kunnen zelf de code doorgeven aan 
familie voor nabestellingen.
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