
1

ONZE KINDEREN 

LEREN OMGAAN 

MET SOCIALE 

MEDIA

Het Brederocollege moedigt haar personeelsleden 
aan dat zij over voldoende kennis beschikken om 

de kinderen de benodigde sociale media 
vaardigheden aan te leren die waardevol zijn voor 

het leerproces



2

WIJ INTEGREREN 

SOCIALE MEDIA IN 

DE LESSEN

Het Brederocollege moedigt aan, dat waar mogelijk 

sociale media in de lessen worden geïntegreerd en 

gebruikt deze o.a. om contact te leggen met experts 

en om in te spelen op actualiteit;



3

ONZE KINDEREN 

WETEN DE KANSEN 

VAN SOCIALE MEDIA 

Het Brederocollege spant zich in om de 

kinderen zelf de mogelijkheden van sociale 

media te laten ervaren



4

ONZE KINDEREN 

MAKEN ACTIEF 

GEBRUIK VAN 

SOCIALE MEDIA IN 

LEERPROCES 

Het Brederocollege moedigt kinderen aan om tijdens de 
lessen actief gebruik te maken van sociale media voor 

zover het gebruikt wordt voor het leerproces. 
Uitzondering is wanneer de leerkracht expliciet vraagt de 

gebruikte devices (smartphone, tablet, iPod, laptop) te 
‘parkeren’.



5

WIJ ZETTEN SOCIALE 

MEDIA IN OM DE 

DIALOOG AAN TE 

GAAN 

Het Brederocollege zet sociale media in om de 
dialoog met belanghebbenden aan te gaan, met als 

doel betere informatieverstrekking, het verhogen 
van ouderparticipatie en betrokkenheid van de 

buurt;



6

WIJ PLAATSEN 

BERICHTEN OP 

SOCIALE MEDIA

Het Brederocollege moedigt medewerkers en leerlingen 
aan om over schoolgerelateerde onderwerpen te 

publiceren, voor zover er rekening mee wordt gehouden 
dat geen informatie verspreid wordt over derden die daar 

geen toestemming voor hebben gegeven;



7

WIJ COMMUNICEREN 

MET LEERLINGEN OP 

SOCIALE MEDIA 

Het Brederocollege moedigt haar medewerkers aan 

om sociale media in te zetten om leerlingen te 

informeren over schoolgerelateerde onderwerpen 

als opdrachten, roosterwijzigingen en activiteiten;



8

WIJ ZIJN EEN 

AMBASSADEUR VAN 

ONZE SCHOOL 

Het Brederocollege laat de inzet van sociale media door 
medewerkers over school gerelateerde onderwerpen met de 

belanghebbenden over aan de inschatting van de leerkracht. Onze 
medewerkers zijn zich hierbij bewust dat zij ambassadeurs zijn van 
onze school, de integriteit van de berichtgeving op sociale media is 

essentieel en vanzelfsprekend. 



9

WIJ RESPECTEREN 

DE VRIJHEID VAN 

MENINGSUITING

Het Brederocollege respecteert de vrijheid van 
meningsuiting van al haar medewerkers. In het geval dat 
de medewerker communiceert via sociale media vanuit 

zijn/haar professie, wordt kenbaar gemaakt dat dit 
gebeurt als leerkracht en namens de school.



10

HET IS NIET TOEGESTAAN 

OM ZONDER 

TOESTEMMING SOCIALE 

MEDIA TE GEBRUIKEN OP 

SCHOOL 

Het is medewerkers en leerlingen niet toegestaan 

om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media 

tenzij door de schoolleiding respectievelijk leraren 

hiervoor toestemming is gegeven.



11

WIJ GEBRUIKEN 

SOCIALE MEDIA OM 

INFORMATIE TE 

DELEN

Het is betrokkenen toegestaan om kennis en 

informatie te delen, mits het geen vertrouwelijke 

of persoonlijke informatie betreft en andere 

betrokkenen niet schaadt



12

JE BENT ZELF 

VERANTWOORDELIJK 

VOOR WAT JE 

PUBLICEERT OP 

SOCIALE MEDIA

De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk 

voor de inhoud welke hij of zij publiceert op de 

sociale media. 



13

DENK 2x NA 

VOORDAT JE EEN 

BERICHT PLAATST 

OP HET INTERNET!

Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn 

dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen 

voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook 

na verwijdering van het bericht. 



14

PLAATS NIETS VAN 

ANDEREN 

ZONDER 

TOESTEMMING

Het is voor betrokkenen niet toegestaan om foto-, 
film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde

situaties op de sociale media te zetten tenzij 
betrokkenen hier uitdrukkelijk toestemming voor 

plaatsing hebben gegeven;



15

HET IS NIET 

TOEGESTAAN OM 

‘VRIENDEN’ TE WORDEN 

MET LEERLINGEN

Het is medewerkers niet toegestaan om 

‘vrienden’ te worden met leerlingen op sociale 

media



16

WIJ NEMEN 

FATSOENSNORMEN IN 

ACHT EN NEMEN 

MAATREGELEN BIJ 

OVERSCHRIJDING

Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als 

fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld: mensen pesten, 

kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) 

dan neemt de onderwijsinstelling passende maatregelen. Indien 

misbruik wordt geconstateerd (door medewerkers van de organisatie 

dan wel derden) zal per onmiddellijk gestopt worden met het gebruik 

van dat sociale medium en zullen de bedoelde notities worden 

verwijderd. Indien dat onmogelijk is, zal het gehele account worden 

verwijderd



17

WIJ VERWARREN 

PRIVEMENING NIET 

MET STANDPUNT 

SCHOOL 

Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het 

gebruik van sociale media: privémeningen van medewerkers kunnen 

eenvoudig verward worden met de officiële standpunten van de 

onderwijsinstelling. 



18

WIJ GAAN PRIVE 

NIET IN DISCUSSIE 

OVER SCHOOL

Indien een medewerker deelneemt aan een 
discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft 
met Het Brederocollege dient de medewerker te 
vermelden dat hij/zij medewerker is van de Het 

Brederocollege.



19

WE ZIJN BEWUST VAN 

GEVOLGEN ONLINE 

COMMUNICATIE

Als online communicatie dreigt te ontsporen 

dient de medewerker direct contact op te 

nemen met zijn/haar leidinggevende om de te 

volgen strategie te bespreken. 



20

WIJ NEMEM 

MAATREGELEN BIJ 

UITLATINGEN 

DIE IN STRIJD ZIJN 

MET RICHTLIJNEN

Bij twijfel of een publicatie in strijd is met deze 

richtlijnen neemt de medewerker contact op 

met zijn/haar leidinggevende. 



21

WIJ PUBLICEREN GEEN 

VERTROUWELIJKE OF 

PERSOONSGEBONDEN 

INFORMATIE

Het is de medewerker toegestaan om schoolgerelateerde

onderwerpen te publiceren mits het geen vertrouwelijke of 

persoonsgebonden informatie over de school, zijn medewerkers, 

leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen betreft. Tevens 

mag de publicatie de naam van de school niet schaden. 



22

WIJ DRAGEN GEEN 

STANDPUNTEN  EN/OF 

OVERTUIGINGEN UIT DIE 

IN STRIJD ZIJN MET 

ONZE MISSIE

Het is voor medewerkers niet toegestaan 
standpunten en/of overtuigingen uit te dragen welke 

in strijd zijn met de missie en visie van Het 
Brederocollege en de uitgangspunten van deze 

gedragsregels.



23

WIJ GEVEN DUIDELIJK 

AAN WANNEER WE 

PUBLICEREN OP 

PERSOONLIJKE TITEL 

Indien de medewerker over Het Brederocollege publiceert dient 
hij/zij het bericht te voorzien van de melding dat de standpunten en 

meningen in dit bericht de eigen persoonlijke mening zijn en los 
staan van eventuele officiële standpunten van Het Brederocollege. 
Verder meldt de medewerker dat hij of zij niet verantwoordelijk is 

voor de inhoud en uitlatingen van derden. 



24

WIJ VERSPREIDEN 

POSITIEVE 

BERICHTEN OP 

SOCIALE MEDIA

Het Brederocollege zet berichtgeving op sociale 

media in met het doel om positieve informatie te 

verspreiden over de (activiteiten) van de school 

of organisatie;



25

WIJ MONITOREN 

ACTIEF OP SOCIALE 

MEDIA

Het Brederocollege monitort sociale media 

actief om de ervaringen van leerlingen en 

andere belanghebbenden met de school te 

vernemen;



26

WIJ GAAN ACTIEF 

AAN DE SLAG MET 

FEEDBACK OP 

SOCIALE MEDIA

Het Brederocollege gaat naar aanleiding van deze 

ervaringen ‘in real life’ in gesprek om, waar mogelijk, de 

goede punten te versterken en de zwakke te verbeteren. 

Behalve in geval van onjuistheden wordt op negatieve 

discussies niet gereageerd via sociale media;



27

WE VRAGEN 

TOESTEMMING VAN 

OUDERS VOOR GEBRUIK 

FOTO/FILM

Het Brederocollege vraagt toestemming van ouders voor het 

publiceren van foto-, film- en geluidsopnamen van 

schoolgerelateerde situaties (projectweek, schoolreisje etc.) op 

sociale media. 


