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Bij Xammes fotografie staat beleving en plezier voorop. Ik maak van het 
fotomoment graag een leuke ervaring. Het komt immers niet zo vaak voor 
dat een kind even in de spotlights wordt gezet. Als de kinderen met een 
blij en trots gevoel hun groep weer opzoeken, is mijn missie al grotendeels 
geslaagd.

Eigenheid van het kind

Wat ik belangrijk vind is de kinderen op een natuurlijke manier te fotogra-
feren en zo de eigenheid van elk kind vast te leggen. Op mijn foto’s zie je 
lachende, ondeugende en soms ook wat verlegen kinderen. Mijn doel is 
kinderen te fotograferen zoals ze in het dagelijks leven ook zijn.

Ieder kind heeft zijn eigen mooie en bijzondere kant en ik weet dat ik dit 
het beste in beeld kan brengen wanneer een kind zich op zijn gemak voelt 
en plezier heeft. 

Ik neem de tijd

Om te komen tot een mooi eindresultaat wil ik echt de tijd nemen voor elk 
kind die hij of zij nodig heeft. Vaak moet de fotografie van de kinderen zo 
snel mogelijk. Daar ben ik zeker geen voorstander van. Ik werken uiteraard 
zo efficiënt mogelijk, maar hecht veel waarde aan het fotomoment en fo-
cussen ons op het eindresultaat. De schoolfoto is en blijft immers één van 
de weinige tastbare herinneringen aan deze bijzondere tijd.

Bij Xammes fotografie lever ik geen standaard product met studio op-
stelling. Door mijn unieke fotoconcept met (bijvoorkeur) buitenfotografie 
kunnen we de ouders echt iets moois bieden. Na een bezoek van Xammes 
fotografie kunnen zij een online fotogalerij verwachten met een serie foto’s 
waaruit ze zelf kunnen kiezen en niet slechts 1 portretfoto.

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen kijk even hier of je 
vraag er wellicht tussenstaat of neem gerust contact met mij op.

fotografie@xammes.nl

Voorwoord

https://www.xammes.nl/schoolfotografie/vraag-en-antwoord.html


Waarom?
Bij voorkeur geen grote lampen  

en saaie achterwanden waardoor de kinderen 
helemaal niet in hun element zijn met de kans  

dat ze ‘gemaakt’ op de foto staan;

Geen onnodig geschuif met kinderen naar  
een ander dag(deel), in overleg plan ik  
namelijk meerdere dagen voor jullie in;

Geen extra rompslomp voor ouders,  
omdat de kinderen tussendoor langs moeten 

komen voor een foto;

Regelmaat binnen de groepen blijft gehandhaafd.  
Ik pas me aan jullie dagritme aan.

Afhankelijk van de grote van de school  
en de beschikbare tijd plan ik graag  
1 of meerdere dagen voor jullie in.

Afhandeling van de foto’s gebeurt online  
dus de leerkrachten hebben er verder  

geen omkijken naar.

Ouders kunnen thuis op hun gemak bepalen  
wanneer en hoeveel foto’s ze willen bestellen.

Houdt er rekening mee dat de maanden mei, juni, 
september en oktober DE ‘schoolfoto’maanden zijn,  

op tijd reserveren is dus écht noodzakelijk.
VOL = VOL



Mijn werkgebied

Ik ben gevestigd in Vijfhuizen (omgeving Haarlem-
Amsterdam). Voor schoolfotografie werk ik in 
principe binnen een straal van 50 km van Vijfhuizen 
en worden er, binnen deze straal, geen reiskosten 
in rekening gebracht. 

Ik werk door héél Nederland, Amsterdam, 
Alkmaar, Haarlem, Hoofddorp, Heemstede, 
Scheveningen, Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Den 
Haag, Rotterdam, Texel, Schoorl, Bergen... en alle 
plaatsen die niet worden genoemd.

Zijn jullie bereid mijn reiskosten te betalen voor de 
extra gereden kilometers à € 0,40 p/km, buiten 
de straal van 50 km, dan kom ik graag jullie kant 
op! 

Algemeen
Willen jullie een keer originele schoolfoto’s laten maken, waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van een saaie achterwand.

Nee, eens iets heel anders, bijvoorbeeld buiten in een park, in de zandbak of op de speeltoestellen?
Dan zijn jullie bij mij aan het goede adres.



Algemeen
Kennismaken

Vooraf maak ik graag een afspraak met jullie voor 
een kennismakingsgesprek, indien jullie dat op 
prijsstellen. Ik vertel hoe ik werk en vervolgens 
bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn 
voor jullie school. Als er een match is, starten we 
met het plannen van jullie leukste ‘schoolfotodag’.

Planning

Het aantal leerlingen, de locatie waar de foto’s 
worden gemaakt en jullie fotowensen bepalen 
hoe lang ik bezig ben met het fotograferen. 
Samen maken we alle keuzes die voor ons beiden 
haalbaar en wenselijk zijn. Vervolgens maak ik 
een planning op maat en maken we duidelijke 
afspraken. Dit komt allemaal in een bevestiging 
per e-mail, zodat alle details voor iedereen 
duidelijk en inzichtelijk zijn.

De Schoolfotodag

Yes! Het is zover! Ik ben extra vroeg aanwezig 
om nog eens te kijken wat de beste plek is om 
de schoolfoto’s te maken. Bij mooi weer gaan we 
uiteraard lekker buiten aan de slag en bij slecht 
weer binnen op de afgesproken plek. Zoals 
afgesproken houd ik mij zo veel als mogelijk aan 
de planning en neem ik de tijd voor iedereen die 
op de foto wil. Na een dag hard werken, ga ik naar 
huis om de foto’s te selecteren en te bewerken.



Algemeen
Levertijd

Ongeveer 4-6 weken na de schoolfotodag(en) 
ontvangen jullie de inlogkaarten.  De inlogkaarten 
worden gesorteerd per groep, voorzien van een 
voorbeeldfoto, inlogcode en instructies, om het 
uitdelen lekker makkelijk te maken. 
Ongeveer twee weken na levering van de 
inlogkaarten worden de digitale foto’s voor 
intern gebruik en de digitale portretfoto’s van de 
medewerkers verstuurd. 

Afname

Ouders kunnen in hun persoonlijke online 
webshop, die is afgeschermd met pincode, 
een ruime selectie foto’s bekijken die van hun 
kind(eren) zijn gemaakt. Ze kunnen dan zelf 
bepalen welke en hoeveel foto’s ze willen 
afnemen en op welk materiaal ze dat graag willen.  

Er wordt online betaald en de bestelling wordt 
rechtstreeks naar het huisadres gestuurd.

Leuke extra’s voor de school

De leerkrachten/leid(st)ers
Gratis digitale portretfoto 13x19cm, geleverd 
via WeTransfer (Hoge resolutie geschikt voor 
hoogwaardige afdrukken).

Kosten voor de school
Bij scholen met meer dan 40 kinderen worden 
er geen kosten in rekening gebracht, met 
uitzondering van eventuele parkeerkosten.



Voor elk kind/gezin wordt  
een persoonlijke online fotogalerij  

aangemaakt, afgeschermd  
met pincode.

Alle ouders ontvangen daarvoor,  
via de medewerkers, een kaartje 
met daarop de inloggegevens.  

Ouders kunnen vervolgens,  
in een veilige online omgeving,  

een ruime selectie ‘school’foto’s van 
hun kind(eren) bekijken en  

eventueel bestellen.  

Ze bepalen zelf wélke en hoeveel 
foto’s ze willen afnemen en  

op welk materiaal ze ze willen laten 
afdrukken of ze kunnen ook  
voor digitale foto’s kiezen.  

Er wordt online betaald en  
de bestelling wordt rechtstreeks  

naar het huisadres gestuurd.

De school heeft hier verder  
geen omkijken naar.

Online 
    bestellen



Bestellingen
De bestel mogelijkheden zijn eindeloos.

In de webshop wordt een ruime selectie materialen en producten aangeboden.
Na online betaling via ideal, creditcard of paypal wordt de bestelling rechtstreeks bij de ouders thuisbezorgd.

Afdrukken

10 x 15 cm  = € 4,75

13x13 - 13x19 cm = € 6,50

15x15 - 15x22 cm  =  € 12,00

20x20 - 20x30 cm  =  € 15,50

30x30 - 30x45 cm  =  € 19,95 

Combi-sets

combi-set A (2 vellen): 
1x 13x19 cm, 1x 9x13 cm,   
1x 6x9 cm + 4 minifoto’s  = € 12,50
combi-set B (2 vellen): 
1x 13x19 cm, 1x 9x13 cm = € 12,50
+ 8 minifoto’s
combi-set C (2 vellen): 
1x 13x19 cm, 2x 6x9 cm = € 12,50
+ 8 minifoto’s
combi-set D (3 vellen): 
1x 13x19, 2x 9x13 cm,   
2x 6x9 cm + 8 minifoto’s  = € 17,00
combi-set E (1 vel): 
1x 9x13 cm, 1x 6x9 cm 
+ 4 minifoto’s  = € 9,00
combi-set F (1 vel): 
1x 9x13 cm + 8 minifoto’s  = € 9,00
combi-set G (1 vel): 
2x 6x9 cm  + 8 minifoto’s  = € 9,00
combi-set H (1 vel): 
2x 9x13 cm   = € 9,00
combi-set J (1 vel): 
16 minifoto’s   = € 9,00

Let op!  
De kleine foto’s in deze sets zijn géén pasfoto’s, maar 
mini’s van de originele foto in pasfoto formaat. 

Digitale Bestanden

Hoge resolutie € 15,50 p.bestand 
(Foto als hoge resolutie bestand zoals deze door 
de fotograaf is geüpload. Geschikt voor hoge 
kwaliteit afdrukken op groot formaat).

Medium resolutie € 10,95 p.bestand. Deze foto in 
medium resolutie: 1200 px aan de lange zijde. Ge-
schikt voor bv. websites, wallpaper voor je compu-
ter en kleinere afdrukken tot ongeveer 13x19 cm.

Bij bestelling vanaf € 50,00 neem ik de verzendkosten 
voor mijn rekening!

Alle prijzen in deze brochure zijn inclusief btw, echter 
exclusief verzend- en afhandelingskosten en onder 
voorbehoud.



Combi-Sets
Combi-sets zijn fotovellen met daarop éénzelfde foto in verschillende formaten. 

Ouders kunnen kiezen uit 8 verschillende Combi-sets.

Combi-set A    
Bestaat uit 2 vellen met:
1x 13x19 cm (werkelijk formaat 12,7x19,1 cm)
1x 9x13 cm (werkelijk formaat 8,4x12,7 cm)
1x 6x9 cm (werkelijk formaat 6,2x9,3 cm)
4x mini’s (werkelijk formaat 3,1x4,5 cm)

Combi-set B    
Bestaat uit 1 vel met:
1x 9x13 cm (werkelijk formaat 8,4x12,7 cm)
1x 6x9 cm (werkelijk formaat 6,2x9,3 cm)
4x mini’s (werkelijk formaat 3,1x4,5 cm)

Combi-set C    
Bestaat uit 2 vellen met:
1x 13x19 cm (werkelijk formaat 12,7x19,1 cm)
2x 6x9 cm (werkelijk formaat 6,2x9,3 cm)
8x mini’s (werkelijk formaat 3,1x4,5 cm)

Combi-set D    
Bestaat uit 2 vellen met:
1x 13x19 cm (werkelijk formaat 12,7x19,1 cm)
16x mini’s (werkelijk formaat 3,1x4,5 cm)

Combi-set E    
Bestaat uit 3 vellen met:
1x 13x19 cm (werkelijk formaat 12,7x19,1 cm)
2x 9x13 cm (werkelijk formaat 8,4x12,7 cm)
2x 6x9 cm (werkelijk formaat 6,2x9,3 cm)
8x mini’s (werkelijk formaat 3,1x4,5 cm)

Combi-set F    
Bestaat uit 1 vel met:
2x 6x9 cm (werkelijk formaat 6,2x9,3 cm)
8x mini’s (werkelijk formaat 3,1x4,5 cm)

Combi-set G    
Bestaat uit 1 vel met:
2x 9x13 cm (werkelijk formaat 8,4x12,7 cm)

Combi-set H    
Bestaat uit 1 vel met:
16x mini’s (werkelijk formaat 3,1x4,5 cm)

Let op!  

De kleine foto’s in deze sets zijn géén pasfoto’s, maar mini’s van de originele foto in pasfoto formaat. 



Ja graag!
Mag ik jullie kinderen en medewerkers  

op de foto zetten?  
Super leuk! 

Indien jullie één of meerdere data willen  
laten vastleggen, stuur me dan z.s.m. een e-mail.

Houdt er rekening mee dat de maanden mei,  
juni, september en oktober  

DE ‘schoolfoto’ maanden zijn,  
op tijd reserveren is dus écht noodzakelijk.

Willen jullie eerst een kennismakingsgesprek?
Dat kan zeker!

Stuur een e-mail naar 

fotograf ie@xammes.nl

Graag tot ziens!


