Scheten doen
wonderen!
I

nmiddels weten ze hem ook in Amsterdam en Rotterdam

geldt ook voor hem. “Ik speel met rust en ruimte en non-

te vinden. Bobfoto, de enthousiaste schoolfotograaf uit

verbaal contact. De betrokkenheid en passie hoef ik niet te

Heeswijk-Dinther. Bob is ook onze Egoscoop-fotograaf en

spelen en dat voelen kinderen. Het mooiste wat ik me herinner

wist al vele nummers te voorzien van prachtige plaatjes. Wat

is dat een kind op de gang met me mee liep, een beetje

maken zijn foto’s zo bijzonder?

hangend tegen mijn been. ‘Werk jij hier?’ Ik zei: ‘Nee, morgen

“Ik vind het heerlijk om met de leerlingen om te gaan, de

ga ik weer naar een andere school’. Waarop ze zei: ‘Jammer’.”

klik te krijgen in een korte tijd. Zo heb ik b.v. altijd een

Thuis heeft Bob zelf drie kinderen op de basisschool en zijn

paar scheetkussens bij me liggen. Als de allerjongsten dan

vrouw staat voor de klas. Samen met Marcel van Herpen zat hij

binnenkomen is de sfeer al bepaald. Die ondeugende blikken…

zes jaar in dezelfde klas op de basisschool. Het laatste jaar bij

Heerlijk! Vaak hoef ik ze niet eens te gebruiken. Leerkrachten

Bob’s vader die toen directeur was van die basisschool. Later

vinden het bijzonder hoe snel de leerlingen zich thuis voelen

liep Marcel nog stage bij zijn vader in groep 8.

bij mij. Dat is dan ook mijn grootste uitdaging en geeft me de
meeste voldoening. Hoeveel complimenten ik al niet gekregen

Meerdere foto’s

heb van ouders of opa’s en oma’s dat ze hun kind op de foto

Bob vertelt vooraf tegen elke groep dat ze vandaag even

zien zoals ze zijn”.

een echt model mogen zijn. De eerste foto wordt de meest
‘gewone’ foto met een vrolijke blik. Daarna volgen nog een

Betrokken

paar foto’s die ze zelf mogen verzinnen. “Of ik help ze een

Fotograferen is een prachtig vak maar Bob geniet vooral ook

beetje als ze het niet weten”. Een hartje maken met de handjes

van het contact met de kinderen. Zonder relatie geen prestatie,

doet het goed bij de meisjes en de duim(en) omhoog bij de
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jongens. Of een ‘duckface’ of een ‘lightning bolt’. Maar ook de

Wensen van de school

meer ingetogen kinderen gaan op de foto zoals ze zijn.

Scholen kunnen zelf aangegeven hoe ze de schoolfotograie
uitgevoerd willen hebben. Daarom is voor Bob de voorgestelde

Hightech en efficiënt

manier van werken altijd bespreekbaar. Maar hij merkt dat

En dat alles in een hoog tempo want Bob weet ook maar al te

veel scholen verrast zijn door zijn werkwijze. De scholen

goed dat het eiciënt moet gaan. Zo min mogelijk de lessen

hebben er een stuk minder werk mee! Geen kinderen meer

verstoren. Hij maakt gebruik van een hightech systeem. Alle

met geld en foto’s over straat. En ouders die blij zijn, want door

kinderen staan vooraf al op zijn iPad. Wanneer een kind op de

de professionele fotograie hebben ze naast een schoolfoto

foto gaat wordt zijn/haar naam aangeklikt. Pas bij de volgende

ook meteen keuze genoeg voor een studiofoto aan de muur.

doen we dat weer en zo komen alle foto’s automatisch in het
juiste mapje van het kind te staan. Geen lijsten of gedoe meer.

Website/schoolkrant
Bob maakt ook vaak foto’s in opdracht van schooldirecties

Online bestellen

voor mooie beelden op hun website en/of in de schoolkrant.

Blauwe achtergronden en foto’s in zakjes meegeven vindt

Hij fotografeert dan spontaan in alle groepen. Het gebouw, de

Bob niet meer van deze tijd. Ouders krijgen een inlogvel met

kinderen, de leerkrachten, binnen en buiten. En dat alles in

een uniek wachtwoord en kunnen hiermee alle foto’s van hun

‘real life’. Onopvallend, zoals een echte schooldag eruit ziet. De

kind(eren) bekijken. In deze digitale map staan ook de broertje-

school krijgt dan een groot aantal professionele foto’s waar ze

en-zusje foto’s en de groepsfoto’s. Ook daarvan meer dan één,

een hele tijd mee vooruit kunnen.

zodat je ijn de foto kunt bestellen waar jouw kind het leukste
op staat. Foto’s zijn te bestellen in alle soorten en maten.
Maar ook leuke vergrotingen, canvas, foto op hout, puzzels,
t-shirts of een telefoonhoesje met foto. Natuurlijk kan ook een
digitale foto als bestand worden gekocht. En het linkje met
wachtwoord kan je natuurlijk zó doorsturen naar opa en oma.
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Bob Barten
www.bobfoto.nl

