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WAAROM SOCIALE MEDIA OP SCHOOL?
Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving.
 De oudere leerlingen in onze school (midden –en bovenbouw) zijn reeds vaak actief op sociale
media.
 Onze school besteedt aandacht aan de online activiteiten van medewerkers en leerlingen.
 We vinden het belangrijk dat medewerkers, leerlingen maar ook ouders sociale media correct
gebruiken en zij onze school op een juiste wijze vertegenwoordigen op het internet.
 Sociale media bieden heel wat kansen maar we moeten mediawijs blijven.
 We willen onze leerlingen, ouders en personeel mediawijs maken en zetten hier sterk op in.
Mediawijsheid betekent dat men op een goede manier moet omgaan met sociale media.

WAT ZIJN SOCIALE MEDIA?
EVEN UITLEGGEN:
Dit zijn alle manieren op het internet waarmee het mogelijk is om met elkaar te ‘praten’ en informatie
razendsnel te delen









Weblogs: Wordpress en Blogspot
Miniblogs: Twitter, Snapchat en Tumblr
Netwerksites: Facebook, Google+, Instagram en LinkedIn
Fotosites: Flickr
Videosites: YouTube en Vimeo
Berichtendiensten: WhatsApp, Viber en Instant Messenger
Online games (multiplayer): vb. fortnite, Tik-Tok
...
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DENK NA BIJ GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA!
1. JE BENT ZELF VERANTWOORDELIJK





Je bent zelf verantwoordelijk voor alles wat je schrijft of plaatst op het internet.
Plaats berichten alleen onder je eigen naam, verspreid geen berichten uit naam van onze
school.
Plaats nooit berichten die het imago van de school en/of mensen kunnen schaden.
Bij twijfel geldt altijd: niet plaatsen.
 Wanneer je twijfelt over de wijze waarop je wilt reageren op een bericht of tweet, kun
je advies vragen aan de begeleiders van de school (leefgroep/klas) of met de directie.

2. PERSPROTOCOL



Voor sociale media gelden dezelfde regels op het gebied van persvoorlichting en woordvoering
zoals bij krant en tv.
Persberichten en/of reacties op berichten die uit naam van onze school naar buiten gebracht
worden op sociale media, worden dan ook alleen gedaan door het bevoegd gezag van onze
school.

3. PESTPROTOCOL
Voor sociale media gelden dezelfde regels die op onze school gelden voor pesten, zie 13.8 in het
schoolreglement.
A. WAT IS CYBERPESTEN?
Cyberpesten is pesten via computer, smartphone, games, …
Enkele voorbeelden:
 In iemands naam berichten verspreiden
 Beledigende, kwetsende, … foto’s, video’s van iemand online zetten
 Persoonlijke gegevens van iemand online zetten
 In iemands plaats berichten verspreiden
 Is ook hacking, stalking, iemand buitensluiten, discriminatie, …
B. SANCTIES BIJ CYBERPESTEN:





Op school wordt pesten niet geduld! We treden kordaat op bij elke vorm van pesten, zeker ook
bij cyberpesten!
Bij incidenten buiten de school, tussen leerlingen van onze school, wordt er gewerkt in overleg
met het slachtoffer en de dader. Ouders worden op de hoogte gebracht om samen te zoeken
naar een oplossing. Indien nodig zal de school overstappen op tuchtmaatregelen.
De school zal een leerling op een gepaste manier straffen als er sprake is van cyberpesten.
Hiervoor verwijzen we naar de tuchtmaatregelen in het schoolreglement (punt 8 op pag. 18).
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4. HOUD SCHOOL EN PRIVÉ GESCHEIDEN




Uit respect voor de vrijheid van meningsuiting vragen we leerlingen/ouders zich bewust te zijn
dat ze in hun berichtgeving over schoolopdrachten onze school vertegenwoordigen.
Je persoonlijke opvattingen liggen niet altijd in lijn met de opvattingen van de organisatie.
Realiseer je dat je berichten niet alleen gelezen worden door vrienden en familie en dat wat je
schrijft blijvend is.
Het is zowel voor medewerkers als leerlingen raadzaam om geen vriendschapsrelatie op sociale
media met elkaar aan te gaan. Voor pedagogisch-didactische doeleinden kan dit wel. Hiervoor
gebruiken de medewerkers een specifieke functie gerelateerde account. Ook leerlingen raden we
aan om dit te doen. Indien dit van toepassing is voor uw kind worden jullie hiervan schriftelijk op
de hoogte gebracht en tevens wordt er hiervoor toestemming gevraagd.

5. INTERNET ONTHOUDT ALLES



Bijdragen op sociale media blijven altijd vindbaar en zoekmachines onthouden alle berichten.
Soms ook de berichten die verwijderd zijn.
Wees je daarvan bewust.

6. VERTROUWELIJKE INFORMATIE / PRIVACY



Geef nooit vertrouwelijke informatie van de school prijs.
Daarmee overtreed je de privacyregels van onze school of erger: de wet.

7. NETIQUETTE
A. WAT IS NETIQUETTE?
Dit zijn ongeschreven regels over hoe je je gedraagt op het
internet. Het onderwijs bereidt jongeren voor op de
toekomst. Scholen hebben hierin ook een voorbeeldfunctie.

Wel doen








Maak duidelijk dat je vanuit je persoonlijke rol spreekt, en niet uit naam van onze school.
Maak je bronnen altijd kenbaar, citeer altijd met naamsvermelding.
Geef fouten toe en maak excuses indien nodig
Spreek met respect over anderen
check de reacties op je berichten
Advies: plaats een pasfoto op je account/profiel.
Bij twijfel het bericht nooit plaatsen

Niet doen






Plaatsen van vulgair en ongepast materiaal
Namens de school publiceren i.p.v. namens jezelf
Logo’s, teksten, foto’s,… gebruiken zonder de toestemming te vragen van de maker (zie
auteursrecht)
Plaatsen van zaken en dingen die je in verlegenheid zouden kunnen brengen.
Andere lastig vallen door te vaak berichten te posten of te vaak te antwoorden op
berichten.
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SOCIALE MEDIA IN SCHOOL EN LEEFGROEP
GEBRUIK VAN INTERNET door de leerlingen:





Het is leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale
media tenzij op voorhand door de schoolleiding, leraren en/of
onderwijsondersteunend personeel toestemming is gegeven.
You-tube en internetvideo’s worden enkel getolereerd in de klas wanneer
hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht gegeven wordt. Dit
kan enkel als dit een didactische plaats heeft binnen het lesgebeuren.
Tijdens de middagpauze, op woensdagnamiddag of tijdens de vakantieperiodes mogen de
leerlingen naar you-tube of andere websites surfen mits toestemming van de begeleider.
Hierrond worden duidelijke afspraken gemaakt.
Binnen onze school is er altijd toezicht door een leerkracht/begeleider wanneer leerlingen
surfen op het internet. Onze leerlingen worden hierin sterk begeleid en ondersteund.

RESPECT VOOR MATERIAAL:
A. AFSPRAKEN ROND GSM OP SCHOOL, BUS:







De leerlingen mogen geen GSM/tablets gebruiken op school en op de bus.
Tenzij er een persoonlijke toestemming wordt gegeven door de directie (vb.
opname relaxatie-instructies op GSM, sprekende klok op tablet,…). De
GSM/tablets blijven in de boekentas tijdens de schooluren op eigen risico.
Ouders communiceren niet met de leerlingen via de GSM tijdens de schooluren en
leefgroepenwerking. Dringende boodschappen gebeuren via het secretariaat/sociale
dienst/leefgroep,….
We hebben respect voor eigen en andermans materiaal.
Het beschadigen van
computers/tablets/smartphone of het veranderen van basisinstellingen of verwijderen van
software,… zullen onmiddellijk bestraft worden. Als er een defect opgemerkt wordt, meld je
dit direct aan de betrokken leerkracht/directie.
De school neemt een duidelijk standpunt in rond diefstal: diefstal wordt niet getolereerd.
B. SANCTIES:






Geen gebruik van GSM tijdens de school- en leefgroepsuren. Gebruikt de leerling toch een
GSM dan moet deze afgegeven worden aan de leerkracht/begeleider tot het einde van de
schooltijd.
Indien de leerling de regel voor de 3de keer overtreedt, worden de ouders gecontacteerd om
duidelijke afspraken te maken.
Als een leerling weigert om het toestel af te geven, kan er een ordemaatregel worden
genomen (vb. de leerling wordt tijdelijk uit de klas verwijderd).
Sancties bij diefstal: ouders worden in 1ste instantie verwittigd. Verdere stappen worden gezet
door directie.
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REGELS EN WETGEVING BIJ GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA OP SCHOOL
PRIVACY BELEID
A. INLEIDING
Onderwijs Dominiek Savio heeft dit protocol opgezet om aan iedereen
die betrokken is, of zich betrokken voelt, richtlijnen te geven. Deze
richtlijnen maken een effectieve inzet van sociale media mogelijk.
B. Voor alle gebruikers
1. Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie te delen mits het geen vertrouwelijke
informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt.
2. De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op de
sociale media.
3. Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor
onbepaalde tijd openbaar zullen zijn en kunnen blijven, ook na verwijdering van het bericht. Dat
vraagt om extra zorg en enig voorbehoud bij het plaatsen van berichten.
4. Het is niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van school gerelateerde situaties op de
sociale media te zetten tenzij de betrokkenen hier uitdrukkelijk toestemming (schriftelijk of via
email) voor hebben gegeven. (Hiervoor verwijzen we ook naar het schoolreglement punt 16.3
pag. 29).
C. Schending van de privacy
De straffen op vlak van schending van de privacy in de wetgeving zijn streng (zie nieuwe wet).
Alle signalen (lekken) gaan via het meldpunt privacy@dominieksavio.be.
We volgen hierbij de geldende Europese richtlijnen rond pricacy (GDPR).

SCHOOLREGLEMENT 2019 - 2020 | V 1/09/2019 | Pagina 5 van 6

