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Eens iets anders dan geijkte 
schoolfoto's blijkt een gat in 
de markt voor Marjolein Remme en 
Helena Kamminga van Schoolprent.
nl. Inmiddels maken zij heel wat 
scholen en ouders blij met hun 
frisse, spontane schoolfoto's. 
Oypo laten zij de afhandeling 
van de foto's verzorgen. En zo 
hoeven zij zich alleen nog maar 
bezig te houden met wat ze het 
liefste doen: fotograferen!

“Schoolprent is ontstaan naar aanleiding 

van een vraag van een school in de 

buurt of wij samen de schoolfotografie 

wilden verzorgen, omdat de school 

eens wat anders wilde, dan wat ze al 

kenden. Mijn collega Helena en ik kennen 

elkaar via een wederzijdse vriendin en 

dachten 'waarom ook niet?' Alleen dat is 

makkelijker gezegd, dan gedaan! Er kwam 

een hoop bij kijken. Als eerste wilden 

wij echt eens wat anders en zijn we gaan 

uitzoeken wat allemaal mogelijk is en 

wat een toevoeging zou zijn voor de al 

bestaande schoolfoto’s. 

Zo zijn wij maanden bezig geweest met 

brainstormen, een naam voor ons bedrijf 

verzinnen en hoe we de afhandeling voor 

de foto’s zouden gaan doen. Dankzij 

Google kwamen we bij Oypo terecht en 

zijn wij gaan informeren wat mogelijk 

is en hoe het precies werkt. En wat 

bleek; ideaal voor ons! Wij hoeven ons 

nu alleen nog maar druk te maken over 

de fotografie en niet meer over het 

hele bestelsysteem wat erachteraan kwam. 

Wij uploaden de foto’s en Oypo doet de 

rest! Daarnaast maken wij gebruik van 

de innovatieve, mobiele app van Oypo 

waarmee je al tijdens het fotograferen 

de foto’s kunt categoriseren. Dat levert 

aanzienlijk veel tijdswinst op! Peter 

van Oypo is bij ons langs geweest en 

heeft ons bijzonder goed uitgelegd hoe 

het systeem werkt en als we vragen 

hebben kunnen wij hem altijd bellen. 

We hadden een jaar de tijd voordat we 

onze eerste school zouden fotograferen. 

Al snel bedachten we: 'Nu gaan we verder 

ook!' We kwamen al snel tot de conclusie 

dat er behoefte is aan wat anders. 

Voor het maken van klassenfoto's hebben 

we meerdere concepten uitgewerkt. 

Of allemaal los in een blok, die wij 

achteraf in elkaar photoshoppen, of 

bijvoorbeeld in een lange rij in plaats 

van de geijkte klassenfoto. Begin dit 

jaar is onze website gelanceerd en zijn 

onze folders gedrukt. Het mooie van onze 

samenwerking is dat Helena een grafische 

achtergrond heeft en ik kunstacademie 

fotografie heb gedaan. Wij vullen elkaar 

op een mooie manier aan. Samen met 

Oypo is ons team compleet. Mede door 

de ondersteuning van hen is onze start 

succesvol verlopen. Ook voor het komende 

schooljaar hebben we al veel nieuwe 

scholen in onze agenda staan. We hebben 

er zin in en hopen zo nog heel lang door 

te gaan!”
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