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SOCIALE MEDIA EN ZUIDERBOS 
 
 
Sociale media bieden nieuwe mogelijkheden voor gebruik in het onderwijs, maar  
worden natuurlijk nog veel breder gebruikt. 
 
Mensen laten zien wat ze denken, voelen en meemaken in hun leven. Daar hoort  
ook school bij, want die is belangrijk in het leven van leerlingen en ouders en  
medewerkers. 
 
Je kunt via de sociale media vertellen wat je beleeft op school: fijne en misschien minder  
fijne dingen. De sociale media kunnen dus bijdragen aan een positief beeld van school, maar je kunt 
er ook schade mee toebrengen aan de goede naam van school en aan de mensen die er leren en 
werken. 
 
Daarom vragen we iedereen bewust met de sociale media om te gaan, de normale fatsoensnormen 
in acht te nemen en de mogelijkheden vooral positief te gebruiken. 
 
De formele en persoonlijke communicatie tussen mensen verloopt steeds meer via andere wegen, 
waaronder de sociale media. We rekenen erop dat leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en 
andere betrokkenen verantwoord omgaan met de communicatie via sociale media. 
 
We willen daarvoor richtlijnen geven. Die zijn samengevat in onderstaande gedragsregels voor 
leerlingen en medewerkers. Ze hebben betrekking op communicatie over schoolzaken op situaties 
waarin er een overlap is tussen school en privé. Deze gedragsregels zijn ook van toepassing op 
andere vormen van digitale communicatie zoals bijvoorbeeld mail. 
 
 
Gedragsregels gebruik sociale media voor leerlingen en ouders/verzorgers. 
 

1. Je handhaaft alle normaal geldende fatsoensnormen en wanneer je communiceert  
als leerling doe je dat met respect voor school en de mensen die er leren en werken. 

2. Je bent altijd persoonlijk verantwoordelijk voor wat je communiceert via de  
sociale media. 

3. Je realiseert je dat alles wat je communiceert via de sociale media nog heel lang  
vindbaar blijft. 

4. Je mag via sociale media over schoolgerelateerde onderwerpen communiceren,  
zolang het geen vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie bevat en als de  
naam van school niet wordt geschaad. 

5. Je gaat niet in discussie met medewerkers via de sociale media. 
6. Je wordt geen “vrienden” met medewerkers via de sociale media. 
7. Je publiceert beeld- of geluidsmateriaal over schoolzaken alleen na toestemming van de 

betrokkenen. 
8. Je gebruikt sociale media in de les alleen wanneer dit functioneel is voor de les van dat moment. 
9. Bij twijfel over juistheid, verantwoordelijkheid, vertrouwelijkheid etc. neem je contact op met je 

mentor. 
10. Bij overtreding van de regels bepaalt de schoolleiding welke sancties worden genomen; alle 

communicatie hierover wordt opgenomen in je leerlingdossier. 
 


