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Inleiding  

 

Op sociale media (zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn) kun je positieve 

dingen over je school zeggen. Bijvoorbeeld dat je een toffe leraar hebt of een leuke 

les hebt gevolgd. Maar je kunt ook slechte dingen zeggen over de school, over de 

mensen die er werken of over de andere leerlingen. Dan kan de naam van je school 

geschaad worden. Of je schendt de privacy van iemand anders.  

Het is belangrijk om bewust om te gaan met sociale media. Daarom hebben we deze 

richtlijn opgesteld. 

 

Doelgroep en reikwijdte 

 

1. In deze richtlijn staan regels voor leerlingen van Yulius Onderwijs. De regels 

gelden ook voor ouders en iedereen die op een andere manier betrokken is bij 

Yulius Onderwijs. Voor medewerkers is er een aparte richtlijn. 

2. De regels in deze richtlijn gelden voor berichten die over de school (en de 

medewerkers en leerlingen) gaan. Ze gelden ook voor berichten waarin privé en 

school elkaar overlappen.  

 

Uitgangspunten 

 

1. Yulius Onderwijs begrijpt het belang van sociale media.  

2. Deze richtlijn draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat. 

3. We gaan respectvol met elkaar om en tonen respect voor de school. 
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Regels en richtlijnen 

 

De volgende regels en richtlijnen helpen je verstandig om te gaan met sociale media. 

 

Regels sociale media 

 

 

1. Je mag geen ‘vrienden’ worden met docenten. 

 

2. Tijdens de lessen mag je niet op sociale media, tenzij de schoolleiding of 

leraar hiervoor toestemming heeft gegeven. 

  

 

3. Deel geen vertrouwelijke informatie. Bijvoorbeeld gegevens van leerlingen 

of docenten. 

 

 

 

4. Plaats geen foto’s, filmpjes of geluidsopnames van schoolsituaties, tenzij de 

betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.  

 

5. Houd je aan de algemeen geldende fatsoensnormen. Dus: geen mensen 

pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of op een andere manier 

beschadigen. 
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Richtlijnen sociale media 

 

 

1. Wees verantwoordelijk en kritisch. Doe niets online wat je offline ook niet 

zou doen. Praat alleen over dingen waar je verstand van hebt. Houd 

anderen buiten de discussie. 

 

 

2. De impact van je bericht kan groot zijn. Bedenk wat het effect kan zijn 

voor jezelf en anderen voordat je een bericht plaatst. Bij twijfel: niet 

doen. Berichten zijn voor altijd openbaar, ook als je ze weer verwijdert.  

 

 

3. Blijf respectvol. Online discussies maken soms emoties los. Blijf fatsoenlijk 

en respecteer andermans mening, normen en waarden.  

 

 

4. Ben je het niet eens met iets dat op school gebeurt? Bespreek dit dan op 

school en niet online. Voer geen persoonlijke gesprekken op sociale media. 

Je kunt dit beter doen via bijvoorbeeld een persoonlijk bericht, e-mail, 

telefonisch of face to face. 

 

 

 

Sancties en gevolgen voor leerlingen 

 

1. Als je je niet houdt aan deze richtlijn, is je gedrag mogelijk verwijtbaar. Dat 

betekent dat je dingen doet die van Yulius Onderwijs niet mogen. We nemen dit 

dan op in je leerlingendossier. We kunnen ook maatregelen nemen. Wat dat is 

hangt af van de ernst en gevolgen van je gedrag op sociale media. Het kan gaan 

om een waarschuwing of straf. In ernstige gevallen kunnen we je zelfs schorsen of 

verwijderen van de school. 

2. Het kan zo zijn dat we denken dat het gedrag op sociale media strafbaar is. Dan 

doen we aangifte bij de politie. 

 


