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Goed... Beter... Besters!

Specialist in kinderportretten • Vernieuwend in schoolfotografi e 
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Bestersfotografi e is gespecialiseerd in het maken van portretfoto’s op zowel lokatie als in de studio en onderscheidt zich door 
haar kwaliteiten op het gebied van schoolfotografi e.  Of het nu om een portretfoto in de studio gaat of een reeks schoolfo-
to’s: Bestersfoto beschouwt elke portretfoto als een kunstwerkje op zich en staat garant voor een kwalitatief hoogwaardige 
fotoserie.  Elke door ons vervaardigde schoolfoto wordt handmatig gecontroleerd en gecorrigeerd op kleur en helderheid.  
Vandaar dat wij met gepaste trots onder elke foto onze naam zetten. Een naam welke staat voor kwaliteit,  service en een 
prettige manier van samenwerken met zowel school, ouders en niet te vergeten de kinderen zelf.  

Alle in deze brochure gebruikte foto’s zijn door ons op basisscholen, kinderdagverblijven of peuterspeelzalen gemaakt en 
geven een duidelijk beeld van de kwaliteit die u van ons mag verwachten.  Wij hopen dat u door het lezen van deze brochure 
geïnteresseerd bent in onze werkwijze en dat u ons belt voor het maken van een, natuurlijk geheel vrijblijvende, afspraak.  
Wij zien uit naar een prettige samenwerking...

       Maxim en Annelieke Besters.

...Bestersfoto beschouwt zichzelf niet als een doorsnee 
schoolfotograaf en onderscheidt zich in kwaliteit en werk-
wijze. Een van de verschillen is dat wij bij voorkeur werken 

met een zwarte of witte achtergrond. Hierdoor komt het 
portret beter tot zijn recht.  Wij werken dus niet met de 

standaard blauwe of gewolkte achtergronden.

In overleg met de school en ouderraad  ‘durven ‘ wij ook 
af te wijken van de standaard schoolfoto’s en maken 

frisse en vernieuwende  portretjes door zowel 
te variëren in houding als fi guurpakketten.

Informeer naar de mogelijkheden...



Kinderdagverblijven & peuterspeelzalen

Op kinderdagverblijven werken wij op een manier zoals u dat wellicht (nog) niet 
gewend bent:  Wij maken de portretfoto’s, bij voorkeur op zaterdagen, uitsluitend op 
afspraak op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal zelf. Hierdoor is het moge-
lijk om samen met broer/zus en/of gezin te worden gefotografeerd.  

De ouders kiezen met de fotograaf de beste foto(s) uit die vervolgens ter plekke 
worden afgedrukt.  Juist deze manier van inspraak maakt dat ouders meer dan 
tevreden zijn over Bestersfoto en wij zien dat terug in het groeiend aantal kinder-
dagverblijven dat, zonder enige vorm van contractuele verplichtingen, jaarlijks weer 
een vervolgafspraak maakt.

Basisscholen

Dat de schoolfotograaf ieder jaar weer voor ‘onrust’ in het lesprogramma zorgt is 
een bekend gegeven:  Annelieke Besters is met haar achtergrond als groepsleer-
kracht op een basisschool bekend met de logistieke rompslomp die gepaard gaat 
met het maken van schoolfoto’s. Bestersfoto maakt voor elke schoolfoto-opdracht 
een rooster waarbij rekening wordt gehouden met individuele wensen van het team 
maar bijvoorbeeld ook de gym-tijden, pauzes en beschikbaarheid van leerkrachten 
in geval van een duo-baan. 

Wij maken tijdens de lesuren, bij voorkeur, géén broer/zus foto’s. Deze maken wij op 
de ‘terugkomdag’ (zoals hierboven omschreven bij de werkwijze op de kinderdagver-
blijven). Hiermee wordt verstoring van het lesprogramma voorkomen en biedt het 
ouders de gelegenheid om met het hele gezin op de foto te gaan.  Zowel ouders als 
leerkrachten zijn erg enthousiast over deze werkwijze. 

Daarnaast bepalen wij in overleg met school de betaalwijze:  Bij voorkeur verzorgen 
wij de afhandeling d.m.v.  een eenmalige automatische incasso per gezin.  U hoeft 
hier dus als school (nagenoeg) niets voor te doen. 



Dat wij anders zijn dan de doorsnee schoolfotograaf heeft u al kunnen lezen. Naast onze vaktechnische kennis op het gebied 
van portretfotografi e zijn wij bekwaam in de omgang met kinderen en stellen ons fl exibel op richting school en ouderraad.  
Juist door goede afspraken te maken en deze voortijds vast te leggen kunnen wij maximaal aan uw verwachtingen voldoen.  
Bij Bestersfoto ligt de nadruk op de kwaliteit van de portretfoto’s, de prettige omgang met de school en het nakomen van 
de gemaakte afspraken. 

Als u kiest voor kwaliteit, kiest u voor Bestersfoto.

Doordat wij de foto’s in eigen beheer afdrukken kunnen wij 
de constante kwaliteit van ons werk garanderen en heb-
ben wij de levertijden van de schoolfoto’s in eigen hand. 
Doorgaans worden de schoolfoto’s binnen 2 weken bij u op 
school, uiteraard gesorteerd per groep, afgeleverd.

Oog voor Detail.

Onze fotografen kijken als ‘ouder’ naar elk individueel kind:  
wij letten op eventuele loszittende vlechtjes en ‘afgezakte’ 
haarspeldjes.  Eventuele onvolkomendheden als krassen en 
schaafwondjes in het gezicht worden door ons vakkundig 
weggewerkt.

Studiokwaliteit portretfoto’s

Dat onze foto’s niet te vergelijken zijn met de standaard 
schoolfoto’s wordt bevestigd door het grote aantal nabestel-
lingen die wij krijgen ten aanzien van de broer/zus foto’s:  
deze worden regelmatig als grootformaatprint op canvas 
nabesteld.  Van veel ouders ontvangen wij de complimenten 
dat zij bijzonder te spreken zijn over onze manier van wer-
ken en de kwaliteit van de foto’s.  

Voor de broer/zus foto’s nemen wij dan ook graag de tijd en 
werken uitsluitend op afspraak. Hierdoor wordt lang wach-
ten met kinderen voorkomen en kan rekening gehouden 
worden met slaaptijden van de allerkleinsten.

...Wij ‘zoeken’ bij elke broer/zus foto naar een 
passende compositie en nemen de tijd om 
verschillende poses te fotograferen. Samen 

met de ouders wordt 
de leukste foto uitgekozen....
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Minder rompslomp voor het team

Wij geven er de voorkeur aan om de broer/zus foto’s niet te maken tijdens de lesuren: wij komen 
hier graag op een zaterdag voor terug.  Dit houdt in dat het lesprogramma zo goed als normaal 
kan verlopen en dat de onrust in de klas door halen en brengen van broertjes en zusjes wordt 
vermeden.  Vaak wordt een beroep gedaan op de ouderraad om de betreffende zaterdag aanwe-
zig te zijn op school.  Alhoewel in eerste instantie scholen en ouderraad ‘moeite’ hebben met het 
werken op zaterdagen, blijkt dat zij na afl oop erg enthousiast zijn:  Wij hopen ook u te mogen 
overtuigen...

De informatiebrieven worden door Bestersfoto verzorgd en desgewenst (digitaal) aangeleverd om 
opgenomen te worden in de schoolkrant. De leerkrachten worden (tenzij anders overeengekomen) 
niet belast met het incasseren van het fotogeld; dit doen wij door middel van éénmalige automati-
sche incasso. Nabestellingen lopen rechtstreeks via Bestersfoto: hier heeft u dus ook geen omkijken 
naar.

Wel vinden wij het wenselijk dat iemand van de ouderraad, of desgewenst een vrijgeroosterde 
leerkracht een helpende hand biedt tijdens het fotograferen.

Naast ‘zien’ kunnen wij ook goed ‘luisteren’....

Natuurlijk kan het zijn dat u als school gewend bent om op een 
andere manier te werken met schoolfotografen.  Wij horen dat 
dan graag van u want onze manier van werken is een voorbeeld 
van hoe het kan, niet zoals het per sé moet.  Wij staan u graag te 
woord voor het maken van een geheel vrijblijvende afspraak. 

... Doordat wij werken met drie 
studio-fl itsers is het fotograferen van 
donkere kinderen of kinderen met 
donker haar geen enkel probleem.....
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Doordat wij bij voorkeur de terugkomdag plannen in het weekend bestaat de mogelijkheid om 
van het gehele gezin een foto te maken. Bovendien kunnen op deze manier de  broers/zussen die 
die al van school af zijn of die nog niet leerplichtig zijn ook op de foto.  Deze manier van werken 
biedt een unieke kans om tegen een aantrekkelijk tarief uw foto-album up-to-date te houden of 
een mooie gezinsfoto op bijvoorbeeld grootformaat canvas aan de muur te hangen.

Vierkant of rechthoekig

Wij vinden de compositie in elke foto erg belangrijk: Samen 
met de fotograaf wordt er beslist op wellke manier we de 
(familie)foto gaan uitwerken. Veelal kiezen wij voor een vier-
kante uitsnede in plaats van de gangbare standaard foto-
formaten.

Wij geven er de voorkeur aan om kinderen uit de boven-
bouw wat ‘stoerder’ op de foto te zetten. Op de broer/zus 
dagen maken wij desgewenst gebruik van een windmachine. 
Uw kinderen worden zo bijna mini-modelletjes! 

Wel gekopiëerd, niet geëvenaard

Bestersfoto onderscheidt zich door het leveren van studio-
kwaliteit vakwerk tegen schoolfoto tarieven.  Onze vaktech-
nische kennis gaat verder dan die van een doorsnee school-
fotograaf. En dat kunt u zien aan de kwaliteit van ons werk 
en aan onze manier van werken in het bijzonder.

Het fotograferen op een zwarte achtergrond vergt een an-
dere techniek en logistiek om tot een mooi resultaat te ko-
men.  Onze stijl wordt door anderen wel gekopiëerd maar 
is nog niet geëvenaard.  

...Tijdens de broer/zus dagen maken wij 
desgewenst gebruik van een windmachine. 
Vooral bij bovenbouwfoto’s wordt hier veel 

gebruik van gemaakt....



De overbekende blauwe achtergrond

De blauwe achtergrond en het bekende krukje zijn bij ons taboe. Wij richten zowel 
voor schoolfoto’s als voor de broer/zus foto’s een mini-studio in op school.  Doordat 
wij werken met een studio-opstelling met drie fl itsers krijgen we extra ‘diepte’ in de 
foto’s. Juist door te ‘spelen’ met licht, te variëren in poses en door de compositie te 
veranderen leveren we steeds weer boeiende resultaten.  

Volledig naar tevredenheid van ouders

Tijdens de  broer/zus dagen kunnen ouders de resultaten van de fotoshoot direct op de computer bekijken. Samen met de foto-
graaf kunnen ouders de mooiste foto’s selecteren en wordt bepaald welke foto’s verder moeten worden uitgewerkt. De fotograaf 
kan direct de foto’s in sepia of zwart/wit op het scherm laten zien. Bovendien kan de fotograaf u adviseren welke uitsnede of 
afdrukgrootte het meest geschikt is voor het doel waarvoor u de foto wilt gebuiken.



Eén plaatje zegt meer dan...

Als een plaatje meer zegt dan 1000 woor-
den, hoeveel portretjes moeten we hier dan 
laten zien om u te overtuigen? Misschien 
was één foto al voldoende geweest om uw 
interesse te wekken of misschien kent u 
Besterfoto al via collega’s, vrienden of be-
kenden.

Goed... Beter... Besters!



Zien is geloven

Graag komen wij bij u op school ook de 
portretfoto’s maken. Wij zien uit naar een 
prettige manier van samenwerken en 
hopen ook uw kinderen met twinkeling in 
de ogen op de foto te zetten!

Goed... Beter... Besters!



Wij hopen middels deze brochure uw interesse te hebben gewekt en 
dat dit een aanleiding mag zijn om contact met ons op te nemen. U 
zult ongetwijfeld concrete vragen hebben hoe een en ander precies 
werkt en of onze werkwijze past bij uw school.

Op onze internetsite www.bestersfoto.nl vindt u meer actuele infor-
matie over de verschillende figuurpakketten en pakketprijzen.  Wij 
komen graag langs voor een oriënterend en natuurlijk geheel vrijblij-
vend gesprek en laten u graag ons foto-album zien met voorbeelden 
van andere schoolfoto-opdrachten.

Wij hopen dan ook dat u kiest voor kwaliteit en dus, als bijna vanzelf-
sprekend, kiest voor Bestersfoto.  Wij spreken immers niet voor niets 
over Goed, Beter, Besters!

Wij zijn ervan overtuigd dat het ‘klikt’.

Maxim en Annelieke Besters

Contact

• Bestersfoto Wierden
• Maxim en Annelieke Besters
• Scheermolen 8
• 7641 LW Wierden

• Tel: 0546 - 576545
• Mobiel: 06 - 21520772

• studio@bestersfoto.nl
• www.bestersfoto.nl

Niets uit deze brochure mag worden verveelvoudigd, 
gecopiëerd of op welke wijze dan ook gebruikt zonder 
schriftelijke toestemming van Bestersfoto en indien van 
toepassing de geportretteerde. 

© 2007 Bestersfoto.nl 
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Uw voordelen, afhankelijk van gemaakte afspraken.

• Geen overlast tijdens lesuren door broer/zus foto’s.
• Gratis team-, en portretfoto voor elk teamlid.
• Gratis groepsfoto voor groepsleerkrachten.
• Gratis foto’s op CDrom tbv eigen administratie.
• Gratis plaatsing van tekst onder groepsfoto.
• 5% provisie over opbrengst schoolfoto’s.
• Studiokwaliteit foto’s tegen schoolfoto-tarieven

Als u kiest voor kwaliteit, kiest u voor Bestersfoto.

• Ieder gewenst figuurpakket is mogelijk.
• Uitmuntende kwaliteit door digitale werkwijze.
• Flexibele betalingsmogelijkheden in overleg met school.
• Afdrukken van constante kwaliteit in eigen beheer.
• Professioneel in omgang met school, ouders en kinderen.
• Iedere foto wordt handmatig gecontroleerd op kwaliteit.
• Geen meerjarencontract, tenzij u dat zelf wilt.

 

Mw. H. Nijenhuis, Directrice R.K. Basisschool  “Maria” te Enter:
“Voor ons als school is het belangrijk dat de school niet ontregeld wordt door de schoolfotograaf. Bestersfoto 
biedt een compleet pakket van planning, foto’s maken en afhandeling. Daarnaast wordt er veel onrust onder 
schooltijd weggehaald door de broer/zus/gezinsfoto op zaterdag te organiseren.  
Belangrijk is natuurlijk ook dat Annelieke een ervaren groepsleerkracht is en in staat is kinderen snel op hun 
gemak te laten voelen, zodat ze ontspannen op de foto komen.”  

Mw. N. Welberg,  Adjunct-directrice R.K. Basisschool  “Kadoes” te Albergen:
‘Als Kadoes hebben we dit jaar voor het eerst met Bestersfoto gewerkt en we waren aangenaam verrast! 
Met al onze 500 leerlingen waren alle foto’s door een strakke planning binnen twee dagen gemaakt! 
Doordat leerkrachten precies wisten wanneer ze aan de beurt waren was er weinig stress en liep alles soepel. 

Ook hebben we veel reacties van ouders gehad dat de uitvoering van de foto eens anders dan anders was 
en kinderen er mooi op stonden! De broers/zussen-foto werd in het weekend gemaakt. Hierdoor kon het hele 
gezin er op! Voordeel was ook dat je gelijk mee kon kijken welke van alle gemaakte foto’s het worden zou! 
Ook hier weer erg verrassende foto’s mede ook door de achtergrond en de plaatsing binnen een kader. 

Al met al kijken we terug op een prettige samenwerking!’ 



© 2007 Bestersfoto.nl  Niets uit deze brochure mag, op welke wijze dan ook, worden gecopiëerd of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van Bestersfoto. 

...wij beschouwen elk individueel “prentje” als een kunstwerkje op zich. Juist daarom zijn 
reeds vele trotse ouders, opa’s en oma’s en andere opdrachtgevers in het bezit van een 
Bestersfoto, een foto waar wij met gepaste trots onze naam onder zetten. Een naam 

welke staat voor kwaliteit, service en fl exibiliteit...


