
 
Protocol social media 
 
Niet meer weg te denken uit het dagelijks leven is het gebruik van sociale media. Sociale media is een 
verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te 
delen op een gebruiksvriendelijke en ‘vaak’ leuke wijze. Het bevat niet alleen informatie in de vorm van 
tekst, maar ook beeld en geluid worden gedeeld. Bekende voorbeelden van sociale media zijn 
Facebook, YouTube, LinkedIn, WhatsApp, Snapchat en Twitter. 
 
Net als bij de opkomst van e-mail en internet ontstaan er ook nu vragen bij het gebruik van sociale 
media in organisaties. Privé-gerelateerde en werkgerelateerde zaken zijn niet zo gemakkelijk te 
scheiden. Om verschillende denkbeelden over het gebruik van sociale media niet te laten leiden tot 
misverstanden zijn deze richtlijnen ontwikkeld. 
 
Sociale media biedt de mogelijkheid te laten zien dat je trots bent op elkaar en op de school. En 
tegelijkertijd kunnen ze een bijdrage leveren aan een positief beeld van de school. Aan de andere kant 
kunnen berichten op sociale media (soms onbewust) leerlingen, personeelsleden en de goede naam van 
de school schaden.  
Daarom vragen de scholen van De Vivente-groep alle leerlingen, ouders en personeelsleden om 
verantwoord met sociale media om te gaan: 

• Op sociale media ga je op een sociale manier met elkaar om, dus met respect. 

• Op sociale media praat je wel MET elkaar en niet OVER een ander, net als in andere 
gesprekssituaties. 

• Op sociale media praat je alleen namens jezelf; niet namens of onder de naam van anderen. (De 
medewerkers die sociale media gebruiken namens de school, hebben hiervoor toestemming 
gekregen). 

• Je zet alleen berichten op sociale media als die de ander of de school niet schaden. 

• Sociale media gebruik je als leerling in de les alleen als je daarvoor toestemming hebt gekregen 
en dus als het nuttig is voor de les die je volgt. 

• Wil je via sociale media foto’s, filmpjes en/of geluidsfragmenten delen waar anderen ook op 
staan, dan mag dat alleen als die anderen daartegen geen bezwaar hebben. 

• Heb je iets in vertrouwen gehoord over een ander of iets dat een ander kan schaden, dan deel je 
dat niet met anderen via sociale media. 

• Heb je een klacht of kritiek op de school of iemand die betrokken is bij school, dan maken we de 
vraag of klacht niet via sociale media bekend, maar leggen we het (persoonlijk) neer bij de 
aangewezen persoon in kwestie. 

• We accepteren niet dat sociale media gebruikt wordt om anderen te pesten, te kwetsen, te 
stalken, te bedreigen, zwart te maken of op een andere manier te beschadigen. 

• Als je je niet aan deze normale fatsoensnormen houdt, worden er op school maatregelen 
genomen. 

• Als je met jouw gebruik van sociale media strafrechtelijk de fout ingaat, kunnen de school en/of 
andere beschadigde personen hiervan aangifte doen bij de politie. 

 
Meldingen over berichten die in strijd zijn met de afspraken hierboven, kunnen verstuurd worden naar 
het emailadres van de desbetreffende school. De school onderneemt in alle gevallen actie op gedane 
meldingen. 
 


