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Social Media
Social Media zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij. Toch is er veel te doen rondom het
gebruik van Social Media, ook op scholen. Social Media kunnen een goede bijdrage leveren aan de
professionaliteit van onderwijspersoneel en de kwaliteit van het onderwijs. Gebruik van internet
roept vragen op over het gebruik van meestal openbare communicatiekanalen. Ook zal er binnen de
school verschil zijn in kennis en ervaring met Social Media en zal de één gemotiveerder zijn om het in
te zetten dan de ander. Veilig gebruik speelt hierbij een grote rol.
Uitgangspunt van het bovenstaande is dat de professionals zelf weten hoe zij hier verstandig mee om
kunnen gaan. Het digitale gedrag op Social Media moet niet afwijken van de normale omgangsregels
die binnen de school worden gehanteerd. Respect hebben voor elkaar is ook binnen het digitale
verkeer essentieel. Een ieder moet weten wat goed is, wat kan en niet kan. Leerlingen moeten
daarom gewezen worden op omgangsvormen en het gebruik van deze informatie- en
communicatiemiddelen.
Onverantwoord gedrag en/of gebruik is gedrag en/of gebruik die tegenstrijdig zijn aan de doelstelling
van de Auris Hildernisseschool. Hierbij wordt gedacht aan taalgebruik of toepassingen die:
-

godslasterlijk
beledigend
aanstootgevend
gewelddadig
racistisch
discriminerend
intimiderend
pornografisch

zijn. Ook zinloos tijdverdrijf en/of andere toepassingen die in strijd zijn met de wet of als onethisch te
karakteriseren zijn, worden niet getolereerd. Dit geldt niet alleen voor internetgebruik op school,
maar ook wanneer dit via thuis de school in komt en dit bedreigend is voor leerlingen of personeel.
De school heeft de plicht dit serieus te nemen en hierna na te gaan handelen. Op de Auris
Hildernisseschool is afgesproken dat het internet protocol voor de leerlingen vanaf groep 5
gehanteerd wordt binnen de school. Medewerkers zijn zich er van bewust dat zij een
voorbeeldfunctie hebben en handelen hierna.
Onder Sociaal Media worden verstaan Twitter, Hyves, Facebook, Linkedin en Youtube en andere
varianten hierop zoals bijvoorbeeld Instagram en Google +.

Gedragsafspraken met leerlingen.
-

Er wordt niet gepest via de Social Media (geen filmpjes, geluidsopnames van leerlingen of
leerkrachten)
Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen, adressen en
telefoonnummers zonder de toestemming van de leerkracht.

-

-

Vertel je leraar meteen als informatie tegenkomtwaardoor je je niet prettig voelt of waarvan
je weet dat het niet hoort. Houd je aan de afspraken, dan is niet jouw schuld dat je zulke
informatie tegenkomt.
Leg nooit verdere contacten met iemand zonder de toestemming van je leraar.
Verstuur bij e-mail berichten nooit foto’s van jezelf van anderen zonder de toestemming van
je leraar.
Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je
weet dat dit niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt.
Verstuur ook zelf dergelijke mails niet.
Spreek van te voren met je leraar af wat je op internet wilt gaan doen.

Afspraken met alle medewerkers van de school.
-

-

-

Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden.
Sites die de leerkrachten kinderen willen laten gebruiken worden eerst door ons bekeken.
Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen.
Er wordt aan kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites niet mogen bekijken.
De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin leerlingen open kunnen vertellen
wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is meestal immers niet hun
schuld.
Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen.
Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net
terechtkomen.
Namen in combinatie met foto’s van leerlingen worden niet op het net gepubliceerd. In
voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders/verzorgers. Ook voor
publiceren van individuele foto’s wordt eerst toestemming gevraagd.
Voor e-mail geldt ook het briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische
verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten e-mail/site van leerlingen bekijken.
Schoolfoto’s en werkinformatie worden niet geplaatst op social media.

Preventieve maatregelen
De Auris Hildernisseschool wil preventief werken. Dit betekent dat gedurende de schoolperiode van
de leerlingen aandacht wordt besteed in de klas hoe men op een verantwoorde manier kan omgaan
met Social Media. De school zet de volgende middelen in;
-

Methode relaties en seksualiteit, waarbij internetgebruik een thema is
Lessen bureau Halt
Ouderavond voor ouders, hoe zij hun kind kunnen begeleiden
Bespreken regels internetgebruik in de klas en ondertekenen van een internetcontract.

Eventuele maatregelen
-

Mogelijke sancties zijn het tijdelijk verbieden om gebruik te maken van informatie en
communicatiemiddelen. Ook het opstellen van een contract (waarin vastgelegd wordt wat
wel en wat niet mag en de gevolgen bij een overtreding) en een schorsing en verwijdering

-

kunnen een sanctie zijn. Ouders/verzorgers zullen geïnformeerd worden over een eventuele
sanctie / getroffen maatregel.
De school kan overwegen om afspraken omtrent internet gebruik met de leerlingen
schriftelijk vast te leggen en te laten ondertekenen door de leerlingen. Leerlingen laten dan
zien dat ze het eens zijn met de regels en kunnen er beter op worden aangesproken.

Mobiele telefoons en mp3
Mobiele telefoons (met of zonder camerafunctie of internet) mp3-spelers of andere informatie- en
communicatiemiddelen mogen in en om de school niet worden gebruikt. Dit geldt ook voor
schoolactiviteiten die ergens anders plaatsvinden (schoolreisjes etc.) Onder niet gebruiken verstaat
de school dat het apparaat niet aanstaat (ook niet in de “stand by” stand) en dat deze niet in de hand
gehouden mogen worden. De apparaten worden aan het begin van de dag ingeleverd, in de kluis
gelegd en aan het einde van de dag worden de apparaten terug gegeven.
Als school begrijpen wij waarom de leerlingen telefoons bij zich hebben. Het is echter niet de
bedoeling dat de leerlingen tijdens de lessen en in de pauzes gebeld worden en ook niet dat de
leerling zelf naar huis belt. Wanneer er dringende zaken zijn, dan is de school altijd bereikbaar. De
administratie of conciërge zal dan de boodschap overbrengen naar de leerling.
Gebruik van mobiele telefoons door leerkrachten en onderwijsassistenten mag alleen in
noodgevallen. We zijn ons er van bewust dat wij een voorbeeldfunctie hebben.
Maatregelen bij overtreding
Als geconstateerd is dat een leerling in overtreding is, wordt er contact opgenomen met de ouders.
NB
Van iedereen wordt verwacht dat zij zich houden aan bovengenoemde afspraken en regels.
Leerlingen zullen vanaf groep 5 gewezen worden op het juiste gebruik van bijvoorbeeld internet
maar ook van andere middelen en de mogelijke gevaren/gevolgen die verkeerd gebruik kan hebben.
Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor het personeel van de Auris Hildernisseschool die
gevaren bespreekbaar zullen maken en houden.

*De school kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de telefoon zoek raakt.

Regels en afspraken voor in de klas
Dit is het internet protocol voor in de klas. In dit protocol staan de regels en afspraken waaraan je je moet
houden als je op school aan het internetten bent. Door dit formulier te ondertekenen, laat je zien dat je het
eens bent met de regels die de Auris Hildernisseschool heeft opgesteld. Deze afspraken en regels zijn gemaakt
om er voor te zorgen dat internetten leuk is. Teken je de regels niet, dan betekent dit dat je op school geen
gebruik mag maken van internet.
De afspraken;
1.

Op het internet gebruik ik geen gegevens over mijzelf. Alle persoonlijke gegevens zoals foto’s,
achternaam, adres en telefoonnummer houd ik voor mijzelf. Ik gebruik ook geen namen van andere
leerlingen of leerkracht. Het adres van de school of het telefoonnummer geef ik alleen door met
toestemming van de leerkracht.

2.

Ik maak via internet geen afspraken met anderen.

3.

Bij gebruik van een zoekmachine, bijvoorbeeld Google, gebruik ik nooit zoekwoorden die te maken
hebben met discriminatie, seks, geweld of grof taalgebruik.

4.

Ik maak geen gebruik van scheldwoorden als ik een e-mail verstuur, sms of app verstuur. Ik zal nooit
antwoorden op vervelende berichtjes die te maken hebben met pesten, seks, geweld, racisme of
mensen die mij iets willen verkopen. Vervelende berichten laat ik aan mijn leerkracht zien zodat hij/zij
actie kan ondernemen.

5.

Als ik op internet vervelende informatie tegenkom, waarschuw ik direct de leerkracht.

De regels;
6.

Downloaden van de bestanden mag alleen met toestemming van de leerkracht.

7.

Aan de instelling van de computer, bijvoorbeeld screensavers en het bureaublad, mag door mij niet
worden veranderd.

8.

Printen doe ik alleen met toestemming van de leerkracht.

9.

Chatten, MSM-en is op school niet toegestaan.

10. Spelletjes mag ik alleen met toestemming van de leerkracht spelen. Je mag alleen maar zoeken via
www.kennisnet.nl of www.leerwereld.nu
11. Ik mag mijn mobiele telefoon niet op school gebruiken
12. Door dit protocol te tekenen beloof ik me aan deze regels en afspraken te houden.

Tekenblad
Naam leerkracht:
Naam onderwijsassistent:
Namen leerlingen groep:
Namen:

