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Protocol Social media
Social media zoals Twitter, Facebook, Yammer en YouTube bieden de mogelijkheid om te laten zien
dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van de school.
Van belang is te beseffen dat je met berichten op social media (onbewust) de goede naam van de
school en betrokkenen kunt schaden. Om deze reden vragen wij alle betrokkenen bewust met social
media om te gaan.
Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de school en de gebruikers van social
media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een
positieve instelling benaderen.
De school vertrouwt erop dat zijn teamleden, ouders/verzorgers, leerlingen en andere betrokkenen
verantwoord om zullen gaan met social media. Stichting MosaLira heeft dit protocol opgezet om een
ieder die bij MosaLira betrokken is, of zich daarbij betrokken voelt, daarvoor richtlijnen te geven.
Dit protocol heeft als doel meer duidelijkheid te bieden in het grijze gebied tussen binnen- en
buitenschools mediagebruik.
Richtlijnen gebruik social media
1. MosaLira scholen gebruiken social media als aanvulling op de schoolwebsite, met als doel
actuele informatieverstrekking, verhoging van de ouderparticipatie, profilering en marketing;
2. MosaLira scholen vragen toestemming van ouders voor het publiceren van foto-, film- en
geluidsopnamen van school gerelateerde situaties op social media. Ouders geven al dan niet
toestemming hiervoor op het inschrijfformulier;
3. MosaLira moedigt teamleden, ouders/verzorgers en evt. leerlingen aan om over school
gerelateerde onderwerpen te publiceren, voor zover er rekening wordt gehouden met het feit
dat niet iedereen zomaar op het internet wil staan.
4. MosaLira laat de inzet van social media over school gerelateerde onderwerpen over aan de
inschatting van de leerkracht. Onze teamleden zijn zich hierbij bewust dat zij ambassadeurs
zijn van onze scholen, de integriteit van de berichtgeving op social media is essentieel en
vanzelfsprekend;
5. Het is teamleden en leerlingen niet toegestaan om tijdens de schooltijden actief te zijn op
social media.
6. MosaLira respecteert de vrijheid van meningsuiting van al haar werknemers. In het geval dat
de medewerker communiceert via social media vanuit zijn/haar professie, wordt kenbaar
gemaakt dat dit gebeurt als leerkracht en namens de school;
7. Teamleden vermijden een discussie met een leerling of ouder op social media;
8. Werknemers van MosaLira zijn persoonlijk verantwoordelijk voor wat zij publiceren;
9. Bij twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met MosaLira zoeken teamleden, voor
eventuele plaatsing, contact met de betreffende directeur;
10. De teamleden blijven social media zien als een extra communicatievorm naast de door
MosaLira reeds eerder opgestelde communicatiekanalen. De werknemers maken duidelijk dat
social media geen vervanging is voor eerder afgesproken regels op het gebied van
communicatie;
11. Teamleden, directies en MosaLira nemen geen verantwoordelijkheid voor berichten van
anderen die te zien zijn via de social media van de school;

12. Berichten op social media door derden kunnen worden verwijderd door teamleden van de
school.
13. Privé en werk wordt duidelijk gescheiden. (Zo hebben medewerkers geen leerlingen/ouders
op bijv. hun privé Facebook account).

Als achtergrondinformatie, bedenk dat…







…het gebruik van social media ‘real time’ gebeurt. Een druk op de knop en jouw bericht staat
direct online.
…online informatie misschien wel eeuwig online staat. Het is niet altijd gemakkelijk om
informatie naderhand te (laten) verwijderen. Bedenk dus goed hoe je wilt overkomen in tekst,
beeld en geluid – en niet alleen voor dat ene moment.
…je ook rekening dient te houden met het wettelijk vastgelegde auteurs-, beeld- en
citaatrecht. Het is verboden om zonder toestemming van de maker andermans werk te
publiceren. Schending van deze wet levert je een boete op van honderden euro’s.
…sociale omgangsvormen online net zo goed gelden als offline. Respecteer degene tot wie je
je richt. Laster, beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. De privacy van anderen wordt
gerespecteerd. Dit geldt voor zowel onze medewerkers als voor ouders en leerlingen.

