Protocol “social media” op De Uilenburcht
Algemeen:
1. Dit protocol is bestemd voor zowel werknemers, stagiaires en vrijwilligers van De Uilenburcht als
voor ouders, wiens kind op De Uilenburcht zit. Ook voor leerlingen geldt dit protocol, echter de
ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen.
 Bij werknemers gaat het om dwingende voorschriften, men dient zich hieraan te houden.
 Bij ouders gaat het om het respecteren van fatsoensnormen, hoe we met elkaar om willen
gaan. Om wederzijdse belangen en gelijkwaardigheid in de relatie. Van ouders verwachten
wij dienaangaande hetzelfde als van leerkrachten.
2. De richtlijnen in dit protocol hebben alleen betrekking op schoolgerelateerde berichten of
wanneer er een overlap is tussen school, werk en privé.
3. Dit protocol draagt bij aan een veilig school- en onderwijsklimaat.
4. Als school haar omgang met social media verandert, dan wordt dit met alle geledingen binnen de
school besproken.
Afspraken en richtlijnen voor veilige omgang met social media
1
Verantwoordelijkheid
Degene die publiceert, is verantwoordelijk voor inhoud en plaatsing.
Wees je ervan bewust dat na plaatsing de teksten en foto’s voor onbepaalde
tijd zichtbaar zijn.
2
Foto-, film- en
Voor plaatsing is uitdrukkelijk toestemming vereist van de betrokkenen.
geluidsopnamen
o Op het aanmeldingsformulier wordt om toestemming van de ouders en
Ook bij excursies en
verzorgers gevraagd, om foto’s en teksten te publiceren op een beveiligd
schoolreisjes.
deel van de website.
o Jaarlijks worden ouders erop attent gemaakt, dat ze deze toestemming
Schriftelijk en
kunnen intrekken.
mondeling doorgeven o Het plaatsen van foto’s van klasgenoten en leerkrachten op het Facebook
van ouders is alleen toegestaan, als er toestemming is gevraagd aan de
betrokkenen.
3
Twijfel
In geval van twijfel: overleg met de leidinggevende.
4

Vrienden worden via
Facebook, Instagram,
Twitter en andere
media

5

Fatsoensnormen

o

Medewerkers worden geen ‘vrienden’ met hun leerlingen via social
media.
o Linked Inn is een professioneel netwerk en dient als zodanig gebruikt te
worden.
o In geval van een ouder-leerkrachtrelatie worden leerkrachten geen
‘vrienden’ met ouders.
o In geval van werk-privé-relaties (de leerkracht is bv. ook ouder) dan gaat
het belang van de school voor. De leerkracht dient zich er altijd bewust
van te zijn, in welke hoedanigheid hij communiceert via Facebook of
Twitter.
Iedereen houdt de fatsoensnormen in acht:
- Post bewust!
- Respecteer je publiek
- Wees een ambassadeur voor de school
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-

Wees eerlijk
Iedereen heeft een stem; kijk of posten via Facebook de juiste manier
van communiceren is.
De Uilenburcht communiceert op dit moment niet zelf via Facebook of
Twitter. Er is een account in omloop, echter deze is niet door school
aangemaakt en wordt ook niet door school gevuld.
De Oudervereniging heeft een Facebook-account. Leerkrachten kunnen
passief vrienden worden.

6

Facebook

7

Wanneer wel?
Medewerkers

Het is een medewerker toegestaan om schoolgerelateerde onderwerpen te
publiceren, mits het geen vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie
bevat. Tevens mag de bijdrage de goede naam van de stichting of van de
school niet schaden.
Als er twijfel is of het dreigt te ontsporen, dan neemt de medewerker contact
op met de leidinggevende.

8

Sancties medewerker:

Medewerkers die in strijd met dit protocol handelen, maken zich mogelijk
schuldig aan plichtsverzuim.
Afhankelijk van de ernst kunnen er rechtspositionele maatregelen genomen
worden.
Indien de content een strafrechtelijke overtreding inhoudt, kan de politie
ingeschakeld worden.

9

Sancties leerlingen
en/of ouder,
verzorger:

Als ouders en/of leerlingen op een onfatsoenlijke manier communiceren over
school, of over leerkrachten of leerlingen kunnen er maatregelen genomen
worden. Afhankelijk van de ernst kunnen maatregelen genomen worden die
variëren van waarschuwing, schorsing en verwijdering van school. Indien de
content een strafrechtelijke overtreding inhoudt, kan de politie ingeschakeld
worden.

10

What’s app

o

What’s app tussen
leerlingen?

o

11

Delen van 06nummers tussen
leerkrachten en ouders

o

o

12

Whats app met het
team

o
o

Leerkrachten What’s appen en sms-en niet met hun leerlingen en de
ouders/verzorgers van de leerlingen. We gebruiken hiervoor de mail en
Parnassys.
Op de basisschool raden wij het gebruik van whats-appgroepen af voor
groepen leerlingen. Uit ervaring hebben wij gezien dat het op die leeftijd
nog te lastig om hier goed mee om te gaan.
We zijn als team zeer terughoudend in het delen van onze mobiele
nummers met ouders. We hebben gemerkt dat wij dan ook privé worden
gebeld.
Op excursie, of op schoolreisje? We – ouders –nemen dan contact op met
school. De school neemt daarna direct contact op met de leerkracht. Zo
blijft privé ook echt privé.
We hebben afgesproken dat we geen What’s app groep starten met het
team. Het team telt ruim 35 mensen. Dat werkt niet fijn.
In geval van nood, dit ter beoordeling van de leidinggevende, start de
directeur een what’s appgroep op, om zodoende ook tijdens vrije dagen
snel alle teamleden te kunnen bereiken.
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