
Spelregels social media, mail en internetgebruik  
 

Twitter, Instagram, Facebook, What’s App, YouTube, LinkedIn – al deze sociale media 

bieden de mogelijkheid te laten zien dat je trots bent op je school. Ook kunnen ze meehelpen 

aan een goede naam van onze school. Het omgekeerde kan ook: met berichten op sociale 

media (onbewust) kun je de goede naam van onze school en de mensen die er werken ook 

beschadigen.  

 

Daarom vragen wij je: denk goed na wat je doet op sociale media. Ga online net zo 

fatsoenlijk en verstandig met elkaar om als in de normale wereld.  

 

Hier gaan we van uit. Jij ook? 
1. Het C.T. Stork College vindt sociale media belangrijk.  

2. Deze spelregels helpen mee aan een goede en veilige sfeer op school en in het 

onderwijs. 

3. Deze spelregels helpen mee dat wij als school en medewerkers, jij als leerling en je 

ouders op de sociale media fatsoenlijk met elkaar omgaan. En dat dat gebeurt zoals wij 

als school denken en werken. We hebben dus respect voor de school en voor elkaar. En 

we laten iedereen in zijn waarde. 

4. Op sociale media houden we met z’n allen rekening met de goede naam van onze school 

en van iedereen die hierbij hoort. 

5. De spelregels beschermen het C.T. Stork College, de medewerkers, jou als leerling en je 

ouders tegen jezelf en anderen als het gaat om de eventueel vervelende gevolgen van de 

sociale media. 

 

Voor wie en wanneer gelden deze spelregels? 
1. Voor iedereen die te maken heeft met onze school. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers, 

leerlingen en ouders.  

2. Alleen voor berichten die gaan over onze school of als er een overlap zit tussen school, 

werk en privé.  

 

  



Spelregels sociale media op school 

Voor iedereen (medewerkers, leerlingen en ouders) 

1. Als medewerker en leerling ben je alleen in de lessen op sociale media bezig als dat mag 

van de schoolleiding of leraren. 

2. Je mag kennis en informatie alleen delen als het geen vertrouwelijke of persoonlijke 

informatie is. En als dit anderen geen schade oplevert.  

3. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je op de sociale media zet.  

4. Je snapt dat alles wat je online zet, daar blijft, ook als je het bericht weer weghaalt.  

5. Je mag geen foto’s, filmpjes of geluidsopnames van dingen die met school te maken 

hebben. Dat heeft te maken met de Algemene Verordening Persoonsgegevens ( de 

AVG). Het kan alleen als alle mensen die hierin te horen of te zien zijn heel duidelijk 

zeggen dat ze dat goed vinden. 

6. Je mag gemaakte foto’s, filmpjes en geluiden van dingen die met school te maken hebben 

alleen op de sociale media zetten als alle mensen die hierin te horen of te zien zijn heel 

duidelijk zeggen dat ze dat goed vinden (ook dat het te maken met de AVG). 

7. Als je op sociale media zit, gedraag je je fatsoenlijk en verstandig. Ga je te ver? Dan 

nemen we stappen (zie hoofdstuk 5 van het respectprotocol). Zie ook ‘Wat als iemand 

zich niet aan de spelregels houdt’ op de allerlaatste pagina.  

B. Voor medewerkers aan het werk 

1. Als je wilt mailen voor je werk, gebruik je alleen het mailadres dat je hiervoor van de 

school kreeg. 

2. Je bent extra verantwoord bezig als je iets op sociale media zet: mensen kunnen je 

privémening makkelijk verwarren met de officiële mening van het C.T. Stork College. Doe 

je mee aan een discussie die, op wat voor manier dan ook, te maken heeft met onze 

school? Dan zet je erbij dat je hier werkt.  

3. Lijkt het mis te gaan met contacten online? Geef dit door aan je leidinggevende en praat 

over wat we nu gaan doen.  

4. Je mag als medewerker van het C.T. Stork College alleen ‘vrienden’ worden met 

leerlingen op sociale media als je met hen een groep wilt starten voor een school- of 

leerdoel. Je maakt hiervoor dan een aparte leerkrachtaccount aan dat helemaal losstaat 

van je eventuele privé-account(s) op sociale media. 

5. Twijfel je of een bericht tegen deze spelregels ingaat? Overleg met je leidinggevende.  

C. Voor medewerkers buiten werktijd 

1. Je mag alleen iets over school online zetten als het geen vertrouwelijke informatie is of 

informatie over mensen. Dat geldt dus voor informatie over school, collega’s, leerlingen, 



ouders en andere mensen die met de school te maken hebben. Ook voorkom je met je 

publicatie schade aan de naam van de school/de stichting.  

2. Doe je mee aan een discussie die, op wat voor manier dan ook, te maken heeft met onze 

school? Dan zet je erbij dat je op het C.T. Stork College werkt.  

3. Zet je iets over het C.T. Stork College online? Dat zet je erbij dat dit je eigen mening is en 

dat die losstaat van eventuele officiële meningen van de school.  

D. Voor leerlingen in de school 

Zie vanaf hoofdstuk 4 van het respectprotocol 

E. Voor leerlingen buiten het schoolgebouw 

Als je in je eigen tijd iets op sociale media doet, zijn wij als school nog niet direct 

verantwoordelijk. Toch komen we wél in actie als je online iets doet wat andere leerlingen 

van onze school een onveilig gevoel geeft. Of waarmee je ze pest.  

Als je sociale media gebruikt, is het verschil tussen wat er binnen en buiten de school 

gebeurt, minder duidelijk. Daarom kunnen we de Spelregels voor Respect ook gebruiken als 

je buiten de school online verkeerd bezig bent. We gaan ervan uit dat je ouders het daarmee 

eens zijn.  

 

Wat als iemand zich niet aan de spelregels houdt? 

Voor jou als medewerker  

1. Je houdt je mogelijk niet aan de afspraken (plichtsverzuim). Alles wat we hierover met 

elkaar bespreken of aan elkaar schrijven, komt in je personeelsdossier. 

2. We waarschuwen of schorsen je of wijzen je terecht (berispen). Of je krijgt ontslag, 

eventueel op staande voet. Wat we precies doen, hangt af van hoe erg het is wat je online 

deed, hoe je je gedraagt en hoe erg de gevolgen zijn van wat je deed.  

3. Als je online iets deed wat misschien volgens de wet niet mag, doen we aangifte bij de 

politie.  

Voor jou als leerling en je ouders 

1. Houden jij of je ouders je niet aan deze Spelregels voor Respect? Alles wat we hierover 

met elkaar bespreken of aan elkaar schrijven komt in je leerlingendossier. 

2. We waarschuwen jou of je ouders, schorsen je of verwijderen jou of je ouders van de 

school. Wat we precies doen? Dat hangt af van drie dingen: a) hoe erg het is wat jij of zij 

deden, b) hoe jij en zij zich gedragen en c) hoe erg de gevolgen zijn van wat jij of zij 

deden.  

3. Als jij of je ouders online iets deden wat misschien volgens de wet niet mag, doen we 

aangifte bij de politie.  



4. Houden jij of je ouders je buiten de school niet aan deze Spelregels voor Respect? En 

werken je ouders niet mee aan de gevolgen? Dan raden we de slachtoffers aan om 

aangifte te doen bij de politie.  

 

Voor jou als stagiair 

Hou jij je niet aan deze Spelregels voor Respect? We waarschuwen je dan of stoppen met je 

stage. Wat we precies doen, hangt af van hoe erg het is wat je online deed, hoe je je 

gedraagt en hoe erg de gevolgen zijn van wat je deed. Als je online iets deed wat misschien 

volgens de wet niet mag, doen we aangifte bij de politie. 

 


