Richtlijnen Social Media
Social media op VSC
Het Vechtstede College vertrouwt erop dat zijn medewerkers, leerlingen, en andere
betrokkenen verantwoord zullen omgaan met sociale media in of buiten school.
Inleiding
Social media zijn niet meer weg te denken uit deze maatschappij. Er wordt veel
gecommuniceerd via Facebook, twitter, Instagram, whatsapp en informatie uitgewisseld via
Google, You Tube etc. Social media maken communicatie makkelijker en sneller. Maar naast
de vele voordelen heeft het ook nadelen en moet je je bewust zijn van de risico’s. Om deze
reden vraagt de school je om bewust met de sociale media om te gaan. Om ervoor te zorgen
dat iedereen zich veilig voelt en op een goede, respectvolle manier met elkaar kan
samenwerken zijn er richtlijnen opgesteld. Deze gelden voor zowel de leerlingen als alle
medewerkers van het Vechtstede College.
Het Vechtstede College onderkent het belang van sociale media en deze richtlijnen dragen bij
aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat. In de regel betekent dit dat we respect
voor de school en elkaar hebben en iedereen in zijn waarde laten.
Richtlijnen betreft omgang met elkaar
•
•

Gedraag je respectvol naar anderen.
Houd rekening met de ander. Ga met hen om, zoals je ook wilt dat zij met jou omgaan.
Wat in het ‘echte’ leven niet doet of zegt, moet je online ook niet doen of zeggen.
Communicatie tussen leerling en docent
Informatie over lessen of wijzigingen gaat via de standaard communicatie-wegen
(mondeling, SOM Today, e-mail ).

Richtlijnen betreft het gebruik van internet
•
•
•
•

Geef aan wie je bent op internet
Plaats iets niet, als je je naam er niet onder durft te zetten
Denk na voordat je iets plaatst op het internet|
Reageer niet vanuit je emotie.
Internet onthoudt alles: je kunt het niet (altijd) meer verwijderen.
Wordt het onplezierig? Handel op de juiste manier!
Laat je niet meeslepen in negatieve discussies, vervelende acties etc.
Denk aan privacy!
Denk na over privacy; die van jezelf en van anderen. Realiseer je dat wat je online
doet, gevolgen kan hebben en soms zelfs strafbaar kan zijn. Onthoud daarom: wat je in
het ‘echte’ leven niet mag, mag online ook niet.
Spreek namens jezelf, niet namens de school.

Let goed op wie je toegang verschaft tot jouw informatie (instellingen op Facebook
bijv.).
Geef niet zomaar persoonlijke informatie prijs (telefoonnummer, adres).
Geef je inlog gegevens niet aan anderen.
Richtlijnen betreft digitale technologie en social media
•

Digitale technologie en social media tijdens de les alleen gebruiken voor leerdoeleinden mits toestemming van docent (tablet-klas, toestemming voor het opzoeken
van/muziek luisteren).

•

Buiten de klassen mag mobiele telefoon gebruikt worden mits hij op “stil” staat om
overlast te voorkomen.

•

In de klas mag mobiele telefoon NIET gebruikt wordt, tenzij docent nadrukkelijk zegt
dat dit wel mag (om iets op te zoeken/muziek te luisteren). Na de handeling is de
permissie tot toegang van mobiele telefoon weer ongeldig.

•

Maak, plaats of stuur geen beelden, foto’s, informatie over derden door zonder
expliciete toestemming van die persoon.

Uitzondering gebruik mobiel -> bij calamiteiten en/of noodsituaties; namelijk voor het
waarschuwen van hulpverlenende instanties.
Bedenk dat ………………..
•

Bij twijfel wordt verwacht dat je de afdelingsleider op de hoogte stelt.

•

Bij overtreding sancties in acht genomen zullen worden.

•

Je rekening dient te houden met de wettelijke vastgelegde beeld- en auteursrechten en
het citaat- en portretrecht. Bij overtreding kan ‘het slachtoffer’ aangifte doen

Handige sites:
www.veiliginternetten.nl
www.meldknop.nl
www.vraaghetdepolitie.nl
www.pestweb.nl

