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1. Inleiding
Social media is niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen
die betrokken is bij het onderwijs. Social media kan een goede bijdrage leveren aan de
kwaliteit van het onderwijs.
Essentieel is dat de CSG Willem van Oranje en de gebruikers van social media de reguliere
fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve
instelling benaderen. Het digitale gedrag op social media wijkt niet af van het real-life gedrag
binnen de school.
2. Uitgangspunten
a. Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat.
b. Dit protocol bevordert dat de school en zijn leerlingen op social media communiceren met
inachtneming van de reguliere fatsoensnormen. Dat betekent dat wij respect voor elkaar en
de school hebben en iedereen in zijn waarde laten.
c. De gebruikers van social media dienen rekening te houden met de goede naam van de
school en van een ieder die betrokken is bij de school.
d. Het protocol dient leerlingen tegen zichzelf en anderen te beschermen voor de mogelijke
negatieve gevolgen van social media.
3. Doelgroep en reikwijdte
a. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle leerlingen die zijn ingeschreven bij de CSG Willem
van Oranje te Oud-Beijerland.
b. De richtlijnen in dit protocol hebben enkel betrekking op schoolgerelateerde berichten, of
wanneer er een overlap is tussen school en privé.
4. Protocol voor leerlingen
a. Leerlingen publiceren geen vertrouwelijke informatie.
b. De leerling is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op
social media.
c. Elke leerling dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen
voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.
d. Het is leerlingen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen of uitspraken (van
anderen) te plaatsen die door de betrokkene(n) of door de school als onwenselijk ervaren
kunnen worden.
e. Bij twijfel over een publicatie niet publiceren.
f. Indien leerlingen zich op wat voor manier dan ook beledigd en/of geïntimideerd voelen
door publicaties op social media van medewerkers van de school, worden zij verzocht dit te
melden bij hun mentor of conrector.
5. Sancties en gevolgen voor leerlingen
a. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp die bij school binnenkomt wordt opgenomen in
het leerlingendossier.
b. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden er
maatregelen getroffen.

