Positief Social Media Protocol
De GSV is zich ervan bewust zijn dat sociale media (zoals Twitter, facebook, You
Tube, Whatsapp, Snapchat, LinkedIn etc etc) een onlosmakelijk onderdeel zijn
van de huidige samenleving en de leefomgeving van haar leerlingen, hun ouders
en andere belanghebbenden en instellingen die met de school zijn verbonden.
Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de
onderwijsinstellingen en de gebruikers van de social media de reguliere
fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een
positieve instelling benaderen.
De GSV ziet het als haar verantwoordelijkheid om kinderen te leren de voordelen
van sociale media te benutten alsmede de nadelen bespreekbaar te maken.
Bovendien zien wij de kansen die sociale media bieden om de school te profileren
in haar markt en om de communicatie met belanghebbenden toegankelijker en
interactiever te maken.
De GSV biedt haar leerkrachten voldoende mogelijkheid (tijd, budget) om kennis
van sociale media en de manier waarop deze ingezet kan worden in de
leerontwikkeling, op peil te houden.
Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat en het
bevordert dat medewerkers, leerlingen en ouders op de social media
communiceren in het verlengde van de missie en visie van de GSV
Profilering
1. De GSV zet berichtgeving op sociale media in met het doel om positieve
informatie te verspreiden over de (activiteiten) van de school of
organisatie;
2. De GSV monitort sociale media actief om de ervaringen van leerlingen en
andere belanghebbenden met de school te vernemen;
3. De GSV 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;
4. De GSV vraagt toestemming van ouders voor het publiceren van foto-,
film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties (projectweek,
schoolreisje etc.) op sociale media.
Curriculum
1. De GSV verwacht van haar leerkrachten dat zij over voldoende kennis
beschikken om de leerlingen de benodigde sociale media vaardigheden
aan te leren die waardevol zijn voor het leerproces;
2. De GSV integreert sociale media waar mogelijk in de lessen en gebruikt
deze o.a. om contact te leggen met experts en om in te spelen op
actualiteit;
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3. De GSV spant zich in om de leerlingen zelf de mogelijkheden van sociale
media te laten ervaren;
4. De GSV moedigt leerlingen aan om tijdens de lessen actief gebruik te
maken van sociale media voor zover het gebruikt wordt voor het
leerproces.
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Communicatie
De GSV 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;
De GSV 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 en het geen vertrouwelijke
of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen en de school niet
schaadt.
De GSV moedigt haar medewerkers aan om sociale media in te zetten om
leerlingen te informeren over schoolgerelateerde onderwerpen als
opdrachten, roosterwijzigingen en activiteiten;
De GSV laat de inzet van sociale media door medewerkers over niet 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.
De GSV 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;
De school zorgt ook digitaal voor een veilig klimaat en communiceert met
medewerkers, leerlingen en ouders hoe zij dit doet.
De school heeft afspraken gemaakt met leveranciers wat betreft de
persoonsgegevens die in de cloud worden opgeslagen. (Convenant digitale
onderwijsmiddelen) Deze afspraken zijn ook voor de ouders inzichtelijk.
De school heeft een speciaal social media document voor de leerlingen.
Zodat bij hen ook duidelijk is wat de afspraken zijn omtrent het gebruik
van social media.

Link:
http://socialmediawijs.nl/2012/01/17/social-media-rulespositief-social-media-protocol-een-feit
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Afspraken bij het gebruik van internet en sociale media
1. Dit protocol is van toepassing op alle leerkrachten en leerlingen van de
Groningse Schoolvereniging, onafhankelijk van de plaats waar zij hun
sociale media gebruiken.
2. We behandelen elkaar netjes en met respect, en laten iedereen in zijn
waarde. Daarom pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, en beschadigen we
elkaar niet, en maken we elkaar niet zwart.
3. Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf plaatst op sociale media,
en kan daarop aangesproken worden. Ook het doorsturen (forwarden) en
herplaatsen (retweeten) zijn handelingen waar je op aangesproken kunt
worden.
4. Zorg dat je weet hoe de sociale media werken voordat je ze gebruikt, zorg
dat de instellingen goed staan en je niet meer informatie deelt dan je wilt.
Alles wat wordt gecommuniceerd via internet en sociale media, blijft nog
lang vindbaar.
5. Bij het gebruik van internet en sociale media houden we rekening met de
goede naam van de Groningse Schoolvereniging en iedereen die daarbij
betrokken is zoals docenten, onderwijsondersteunend personeel en
ouders.
6. We helpen elkaar om goed en verstandig met sociale media om te gaan,
en we spreken elkaar daarop aan. Als dat niet lukt, dan vragen we
daarvoor hulp aan onze leraar, afdelingscoördinator of directeur.
7. Het meenemen van mobiele telefoon en daarmee vergelijkbare
communicatieapparatuur op school is toegestaan. Leerlingen leveren de
telefoons aan het begin van de dag in en aan het eind van de dag krijgen
ze hem terug. De leraar kan in verband met het leerproces leerlingen
toestemming geven om het te gebruiken in de klas.
8. We respecteren elkaars privacy. Bij het gebruik van internet en sociale
media worden er daarom geen informatie, foto’s of video’s verspreid over
anderen, als zij daar geen toestemming voor hebben gegeven, of als zij
daar negatieve gevolgen van kunnen ondervinden.
9. Internet en sociale media worden alleen gebruikt voor acceptabele
doeleinden. Het is daarom niet toegestaan om op school:
a. sites te bezoeken informatie te downloaden en te verspreiden die
pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of
aanstootgevend zijn;
b. hacken en ongeoorloofd toegang te krijgen tot niet-openbare sites
of programma’s;
c. informatie, foto’s of video’s te delen waarvan duidelijk is dat die niet
bedoeld is om verder te verspreiden, hou je wachtwoorden geheim;
d. verzonnen berichten versturen of een fictieve naam gebruiken als
afzender;
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e. iemand lastig vallen, te achtervolgen of te ‘flamen’.
10.Als iemand over de voorgaande punten informatie krijgt aangeboden,
wordt dat gemeld aan de leraar of de directeur.
11.Als er gebruik wordt gemaakt van het netwerk van de school, dan mag dat
de kwaliteit van het draadloze netwerk niet in gevaar brengen of schade
aan personen of instellingen veroorzaken. Het hacken, overmatig
downloaden of overbelasten van het netwerk is natuurlijk verboden.
12.Het leggen van contact, het volgen van elkaar of ‘vriend worden’, is een
bewuste keuze waar goed over nagedacht is. We weten wie de andere
persoon is.
Als er geconstateerd wordt dat de afspraken niet worden nageleefd, wordt dit
eerst met de betrokkene besproken. Bij een ernstige overtreding kan de
directie van de GSV besluiten een maatregel op te leggen, die kan bestaan uit
het in beslag nemen van de telefoon, het uitsluiten van toegang tot het
netwerk van de school, het geven van een disciplinaire maatregel (straf) of in
het uiterste geval het schorsen of verwijderen van de leerling van school.
Hierbij wordt er altijd contact opgenomen met de ouders van de leerling.
Daarnaast kan de directie contact opnemen met de politie indien er sprake is
van een strafbaar feit.

Afspraken voor wat betreft het omgaan en gebruiken van
wachtwoorden.
Collega’s zijn op de hoogte hoe je een veilig wachtwoord maakt. Leerkrachten
zijn zich zeer bewust van het belang van een goed wachtwoord en bewaken hun
eigen wachtwoord op de manier zoals het hoort. Deze kennis dragen zij ook over
op de kinderen in de klas.

Zie consumentenbond

Veilig wachtwoord Uwpc

Seniorweb
De wachtwoorden die je voor school gebruikt zijn:

Volledig voor jezelf en mag je niet met iemand delen.

Verander je 1 keer per jaar.

Verander je op het moment dat je een device verliest.
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