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Social media bieden de mogelijkheid te laten zien dat je trots bent op onze school.  

Zo kun je een bijdrage leveren aan een positief beeld van de school. Aan de andere  

kant kunnen berichten op social media (soms onbewust) leerlingen, personeelsleden  

en daarmee de goede naam van de school schaden. Daarom vragen we iedereen om 

verantwoord om te gaan met social media.

Meldingen over berichten die in strijd zijn met de afspraken hierboven,  

kunnen verstuurd worden naar het social media e-mailadres van onze school:

Op social media ga je op een sociale manier 
met elkaar om, dus met respect.

Op social media praat je wel met elkaar en 
niet over een ander.

Op social media praat je alleen namens 
jezelf; niet namens of onder de naam van 
anderen.

Je zet alleen berichten op social media als 
die de ander of de school niet schaden.

Social media gebruik je als leerling in de les 
alleen als je daarvoor toestemming hebt 
gekregen en dus als het nuttig is voor de 
les die je volgt.

Wil je via social media foto’s, filmpjes en/of 
geluidsfragmenten delen waar anderen ook 
op staan, dan mag dat alleen als die anderen 
daartegen geen bezwaar hebben.

Heb je iets in vertrouwen gehoord over een 
ander of iets dat een ander kan schaden, dan 
deel je dat niet met anderen via social 
media.

We accepteren niet dat social media 
gebruikt worden om anderen te pesten, 
te kwetsen, te stalken, te bedreigen, zwart 
te maken of op een andere manier te 
beschadigen.

Als je je niet aan deze normale fatsoens
normen houdt, worden er op school 
maatregelen genomen.

Als je met jouw gebruik van social media 
straf rechtelijk de fout ingaat, kunnen de 
school en/of andere beschadigde personen 
hiervan aangifte doen bij de politie.

DislikeLike

Zo gaan we met elkaar om  
        op social media


