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Inleiding 

 

Sociale media zijn belangrijk voor leerlingen, leerkrachten en ouders. We moeten leren hoe we met 

sociale media om moeten gaan. Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de 

lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden, nieuwe dingen uit te proberen en 

grenzen te verleggen. Maar sociale media zijn soms ook niet leuk, zoals pesten en het delen van 

foto’s van jou terwijl jij dat niet wilt. Met deze regels kunnen we op school, in de klas maar ook thuis 

praten over wat er normaal is op sociale media (en wat niet). De afspraken gelden voor alle 

leerlingen van basisschool De Schakel, voor het gebruik van mobiele telefoons en sociale media op 

school en in de klas, maar ook buiten de school.  

 

Bij het gebruik van sociale media gaat het om programma’s waarmee online informatie kan worden 

opgezocht, gedeeld en gepresenteerd. Denk bijvoorbeeld aan Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube, Snapchat, Tiktok maar ook alle (nieuwe) hiermee vergelijkbare programma’s en apps.   

 

 

Afspraken bij het gebruik van internet en sociale media 

 

1. Deze regels gelden voor alle leerlingen en leerkrachten van de Schakel. Bij alles wat zij doen 

op sociale media en overal.  

 

2. We behandelen elkaar netjes en met respect, en laten iedereen in zijn waarde. Daarom 

pesten, kwetsen, stalken en bedreigen we elkaar niet en zeggen we geen lelijke dingen over 

elkaar.   

 

3. Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf plaatst op sociale media, en kan daarop 

aangesproken worden. Dat geldt ook voor het doorsturen (forwarden) en herplaatsen (re 

tweeten) van berichten en foto’s. 

 

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 je op  internet en sociale 

media zet, blijft er voor altijd op staan. 

 

5. Op internet en sociale media denken we aan de goede naam van onze school en iedereen die 

daar bij horen: leerlingen, leerkrachten en ouders.  

 

6. We helpen elkaar om goed met sociale media om te gaan, en we spreken elkaar daarop aan. 

Als dat niet lukt, dan vragen we daarvoor hulp bij de leerkrachten, directie en ouders. 

 



7. Tijdens de lestijden staan de mobiele telefoons van leerlingen uit. Dit geldt ook voor de 

pauzes.  Als er iets bijzonders is, kun je aan de leerkracht vragen of je mobiel aan mag. 

 

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. Ouders geven in Parnassys/Parro aan of zij toestemming 

geven voor het plaatsten van foto’s online. 

 

9. Je mag op school niet: 

a. sites bezoeken, informatie downloaden en verspreiden die pornografisch, racistisch, 

discriminerend, beledigend of aanstootgevend zijn; 

b. hacken en ongeoorloofd toegang  krijgen tot niet-openbare sites of programma’s; 

c. informatie, foto’s of video’s delen waarvan duidelijk is dat die niet bedoeld zijn om 

verder te verspreiden: houd je wachtwoorden geheim! 

d. verzonnen berichten versturen of  een verzonnen naam gebruiken als afzender;  

e. iemand lastig vallen, achtervolgen of  ‘flamen’.  

Als dit wél gebeurt, wordt dat altijd gemeld bij de directie. 

 

10. Leerlingen en leerkrachten van de Schakel worden niet met elkaar ‘vriend’ op sociale media. 

 

11. Als iemand zich niet aan deze regels houdt, wordt er eerst over gesproken met diegene. Als 

het een ernstige overtreding is, wordt er ook met je ouders gesproken. De directie kan dan 

besluiten dat er een gevolg komt. Als er echt sprake is van iets dat strafbaar is, kan de 

directie contact opnemen met de politie.  

 

12. Leerkrachten, ouders en directie gebruiken de Parro app. Leerkrachten praten hier over het 

onderwijs aan de kinderen. 

 

13. In de groepen 6,7 en 8 worden elk jaar lessen gegeven over gedrag  op sociale media. De 

groepen 5 t/m 8 doen elk jaar mee aan het programma rond de week van de mediawijsheid.  

 

14. Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn persoonlijk verantwoordelijk voor wat zij op internet 

zetten. 

 


