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HSN-Protocol Social Media   (Protocol over Social Media in de HSN)  (Gedragscode) 

LET OP: leerlingen mogen niet op onze Social Media, omdat hiervoor geen toestemming is gevraagd. 

Daarom is er ook geen apart protocol voor leerlingen. WEL is belangrijk dat je als leerkracht 

aandacht geeft aan Mediawijsheid! 

Gebruik geen persoonsgegevens in onze Social Media. Plaats geen foto's waarop kinderen staan 

voor wie geen schriftelijke toestemming is gegeven voor het gebruik van beeldmateriaal 

Uitgangspunt: We zien de realiteit van Social Media om ons heen en zijn ons ervan bewust dat deze 

een onlosmakelijk onderdeel zijn van de huidige samenleving en de leefomgeving van onze leerlingen, 

hun ouders en anderen ( o.a. omwonenden, gemeente…. ) 

Onze doelgroepen bevinden zich hier ook in.  

Onder doelgroepen verstaan we: (toekomstige) ouders en (bovenbouw)leerlingen, Pabo’s, BSO, 

gemeente, VO, kijkers.  

Scholen kunnen een of meer Social Media-accounts hebben. Dit naar keuze van de directeur, omdat 

deze in de eerste plaats hierop publiceert. 

 

Kern van dit A-4: We voelen ons ambassadeur van de HSN. We zijn ons steeds bewust van de 

identiteit, het ‘DNA’ van de vereniging, ook van de drie V’s.  In dat kader heeft ieder maximale vrijheid. 

Dit is eigenlijk niet anders dan bij een benoeming als leerkracht.  Bij dit alles nemen we de normale 

fatsoensnormen in acht.  

Al het volgende is concretisering en kan veranderen, omdat media veranderen. 

- Maak gebruik van social media, ook privé. Je gebruikt ook andere media. Houd dan ook deze zaken 

in gedachten. 

- Ook een leerkracht mag het schoolaccount gebruiken). Gebruik NIET je privé account voor 

schoolzaken. 

- We staan voor een goede moraal en een positieve instelling. Daarom moet er niet negatief worden 

geschreven. Lukt dat niet… wacht dan. Ook omdat wat er eenmaal staat, nooit verdwijnt.  

Populair gezegd: ‘Wat je schrijft moet ook je moeder en je manager kunnen lezen’. 

(Onjuistheden mag je, op een goede toon, meteen weerspreken) 

- Goede spelling en juist woordgebruik zijn belangrijk. 

- Medewerkers onderhouden geen privérelaties met leerlingen. 

- Houd rekening met privacy en eigendom; sommige dingen van een ander of over een ander mag je 

niet publiceren. Dit geldt voor tekst-, maar ook voor beeld- en geluidsmateriaal. 

- Net als voor de website, geldt hier ons foto-beleid (‘niet iedereen mag op de foto’). 

- Ook als je “buiten school” op social media bent, houd je deze zaken in gedachten. 

- Het is altijd mogelijk dat er toch online een “storm” ontstaat. Laat dit diréct weten aan de directie! 

 

- Motiveer ouders en leerlingen ook om zich ambassadeurs van onze school te voelen. 

- Spreek elkaar hierop onderling aan, net als op ons pedagogisch en didactisch handelen. 

- “Buiten je boekje gaan” is strafbaar. Dat geldt ook op social media. 

- Dit protocol staat ook op onze website.  


