
Sociale Media, de gedragsregels. 
De Aloysiusschool is zich ervan bewust dat sociale media een onlosmakelijk onderdeel zijn van de huidige samenleving en de 
leefomgeving van haar medewerkers, leerlingen, hun ouders en andere belanghebbenden zoals o.a. omwonenden en de 
gemeente. Net zoals bij de introductie van internet en e-mail eind vorige eeuw levert het gebruik van sociale media vragen op 
over het gebruik van deze individuele en meestal openbare communicatiekanalen. 
Onder sociale media verstaan wij Twitter, Facebook, Tinder, snapchat, E-mail, Whatsapp, Berichten, Instagram, LinkedIn,  
Youtube en varianten daarop. 
 
Deze gedragsregels geven een antwoord op de vraag hoe de Aloysiusschool om wil gaan met het gebruik van sociale media door 
leerlingen, ouders en medewerkers. Uitgangspunt is dat iedereen zelf leert begrijpen en nadenken wat wel en niet kan op 
sociale media. Het gedrag op sociale media wijkt niet af van het afgesproken en normale gedrag binnen de school. De school 
zorgt daarbij ook digitaal voor een veilig klimaat en communiceert met medewerkers, leerlingen (hun mediawijsheid) en ouders 
hoe zij dit doet. 
 
Bedenk dat 
Het gebruik van sociale media altijd heel direct gebeurt. Een druk op de knop en een bericht staat 
direct online. 
Online informatie blijft vaak eeuwig online staan. Er vanaf halen is bijna onmogelijk! 
Iedereen rekening dient te houden met de wet die in Nederland geldt over kopiëren van gegevens, 
filmpjes enz. Het is verboden om zonder toestemming van de maker andermans werk op het internet 
te plaatsen. 
Hoe we in de échte wereld met elkaar omgaan, zo gaan we ook online met elkaar om. 
Respecteer degene tot wie je je richt. Kwaadsprekerij, beledigingen enz. zijn absoluut verboden. Je 
houdt rekening met de gevoelens van de ander en zijn/haar privacy. 
Dit geldt voor jou en ook voor alle anderen die als leerling, ouder of medewerker aan de school verbonden is. 
 
 

Richtlijnen gebruik sociale media voor leerlingen, ouders en medewerkers van de St. Aloysiusschool 
 Pest en plaag niet op sociale media. Wees altijd respectvol naar anderen in wat je zet op sociale media. Plaats nooit 

berichten waarvan de inhoud kwetsend of discriminerend is voor een persoon, een groep, een godsdienst of een bedrijf of 
vereniging. 

 Zet geen vertrouwelijke informatie over school, je schoolwerk, andere leerlingen, ouders of medewerkers van de school of 
enige vertrouwelijke informatie wat met de school te maken heeft op sociale media, tenzij je nadrukkelijk toestemming hebt 
van je juf. 

 De school plaatst foto’s en video’s op de website van evenementen op school. Ouders die dit niet willen voor hun kind geven 
dit door aan de school. Wil je zelf foto’s plaatsen op sociale media, dan zal je toestemming moeten vragen aan degene die op 
de foto staan. De school heeft geen zeggenschap over het plaatsen van foto’s/video’s van medewerkers en leerlingen op 
sociale media. Ondanks dat vragen wij toch uitdrukkelijk om hier volgens onze gedragsregels mee om te gaan. 

 Houd rekening met de wet die in Nederland geldt over kopiëren van gegevens, filmpjes enz. Het is verboden om zonder 
toestemming van de maker andermans werk op het internet te plaatsen (wettelijk vastgelegde auteurs-, beeld- en 
citaatrechten). 

 Ga op sociale media geen “vriendschappen” aan met meesters/juffen of andere medewerkers van de Aloysiusschool. 

 Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor wat je op sociale media plaatst. Zoek bij twijfel over iets dat je wilt plaatsen of 
over de raakvlakken met de school contact met je leerkracht. 

 Besef dat publicaties op sociale media altijd vindbaar zijn en eenmaal geplaatst, in principe nooit meer te verwijderen zijn. 

 Spreek elkaar aan op de gedragsregels als die niet worden nagekomen. Soms kan het helpen iemand in vertrouwen te nemen 
die je daarbij kan helpen. 

 
 

https://www.mediawijsheid.nl/ouders/

