
Bronvermelding: 
Dit protocol is met behulp van het protocol van de Lentiz/Life college te Schiedam tot stand gekomen. 
 

 

Protocol social media MY college Spijkenisse 
 
Inleiding 

Zit jij ook wel eens op Facebook, Twitter, Youtube, Instagram of Tumblr? We noemen deze sites of 

apps “social media”. Via social media kan je gezellig met je vrienden kletsen, berichtjes posten of 

foto’s uitwisselen. Erg leuk! Maar soms wordt er via social media gepest of worden er negatieve 

dingen over klasgenoten, leraren of de school op social media gezet. Dat is niet de bedoeling! Om er 

voor te zorgen dat de communicatie via social media leuk, gezellig en respectvol blijft, spreken we op 

MY college met elkaar een aantal gedragsregels af waar we ons als leerlingen en personeel van MY 

college aan moeten houden. In dit protocol worden deze regels uitgelegd. 

 

Uitgangspunten 

1. MY college vindt social media en het gedrag van leerlingen daarop, belangrijk; 

2. Dit protocol draagt eraan bij dat alle leerlingen zich veilig en goed voelen op school; 

3. Dit protocol draagt eraan bij dat leerlingen en ouders/verzorgers zich, als zij op social media 

actief zijn, houden aan de vijf belangrijke thema’s van MY college: ‘gastvrijheid, respect, 

steun, aandacht en eerlijkheid’; 

4. Als leerlingen op social media zitten, moeten zij rekening houden met de goede naam van de 

school en van iedereen die bij de school betrokken is; 

5. Het protocol is er om leerlingen en ouders tegen zichzelf en anderen te beschermen tegen de 

mogelijke negatieve gevolgen van de social media; 

6. De regels in dit protocol gelden alleen voor school gerelateerde berichten of wanneer er een 

overlap is tussen school en privé. 

 

 

Social media in de school 

 

1. Tijdens de lessen mag je niet actief zijn op social media, tenzij de schoolleiding of de 

docenten hiervoor toestemming hebben gegeven. Tijdens de lessen bezig zijn met sociale 

media is alleen toegestaan als het het onderwijs ten goede komt; 

2. Je mag via social media kennis en informatie delen, maar het mag geen vertrouwelijke of 

persoonlijke informatie zijn en het mag niet negatief zijn over of kwetsend zijn voor anderen; 

3. Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor alles wat je publiceert op social media; 

4. Je houdt er rekening mee dat alles wat je op social media zet, voor onbepaalde tijd op 

internet blijft staan, zelfs als je je post hebt verwijderd; 

5. Je mag foto-, film- en geluidsopnamen die in en om school zijn gemaakt niet op social media 

zetten, tenzij de mensen die op deze opnamen staan toestemming voor plaatsing hebben 

gegeven; 

MY college communiceert met ouders, leerlingen en belangstellenden o.a. via Facebook en 

de website over de verschillende schoolactiviteiten. Geregeld verschijnen hierop foto’s en/of 

filmpjes van schoolactiviteiten. Als je hiertegen bezwaren hebt, verzoeken wij je / je ouders 

om dit (bij aanmelding op MY college) kenbaar te maken.  

6. Je mag geen ‘vrienden’ worden met docenten op social media, tenzij er door de docent 

speciaal voor onderwijsdoeleinden een aparte groep of account is aangemaakt voor 

bijvoorbeeld een project of voor de eigen klas; 

7. Je houdt je aan bovengenoemde regels. Als je de regels overschrijdt (bijvoorbeeld: mensen 

pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of op een andere manier iemand schaden), 

dan neemt de directie van de school maatregelen.  
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Sancties en gevolgen voor leerlingen en ouders/verzorgers 

 

1. Als je je niet aan de regels van dit protocol houdt, maak je je mogelijk schuldig aan 

verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie betreffende dit onderwerp wordt opgenomen in je 

leerlingdossier; 

2. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden maatregelen 

genomen, zoals een waarschuwing, schorsing of zelfs verwijdering van school; 

3. Als je uitlating op social media mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt, zal door MY 

college MY college aangifte bij de politie worden gedaan. 

 

We gaan er natuurlijk vanuit dat je je gewoon aan deze regels houdt en dat sancties niet nodig zijn. 

Want als we ons allemaal aan de regels van het protocol houden, blijft het leuk en gezellig op social 

media en daarmee ook bij ons op school.  
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