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Samen in ontwikkeling!

Protocol Facebook basisschool St Jozef.
Op basisschool St Jozef zijn wij ons ervan bewust dat sociale media een onlosmakelijk onderdeel is
van de huidige samenleving en de leefomgeving van onze leerlingen, hun ouders en anderen.
Social media (Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube en de wat minder bekende varianten daarop)
bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage
leveren aan een positief imago.
Essentieel vinden wij het 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 teamleden,
ouders, andere betrokkenen en leerlingen verantwoord om zullen gaan met social media.
Voorlopig hebben we ervoor gekozen om naast de schoolwebsite ook Facebook als extra
communicatiemiddel in te zetten. In dit protocol hebben we onze uitgangspunten vastgelegd.

Richtlijnen gebruik Facebook:
1.De school gebruikt Facebook als aanvulling op de schoolwebsite met als doel actuele
informatieverstrekking, verhoging van de ouderbetrokkenheid, profilering en marketing. Met name
speciale activiteiten en acties waarbij (ook) mensen worden uitgenodigd de school te bezoeken zijn
geschikt om via Facebook te worden gepromoot.
2. Op Facebook plaatsen we geen foto’s van individuele kinderen, alleen foto’s van kinderen in
groepsverband. Bij de foto’s noemen we geen namen. Als er meer foto’s zijn, wordt verwezen naar
de website. Ook voor deze foto’s gaan we ervan uit dat deze alleen op de eigen Facebookpagina
verschijnen als het een foto van alleen het eigen kind betreft.
3. Een van de leerkrachten is beheerder van de Facebookpagina en controleert of de afspraken
nagekomen worden.
4. Als school gaan wij niet in discussie met mensen op Facebook, wij gaan met elkaar in gesprek.
5. De school blijft Facebook zien als een extra communicatievorm naast de door Basisschool St.-Jozef
gehanteerde communicatiemiddelen.

Uitwerking richtlijnen gebruik Facebook:
*Facebook basisschool Sint Jozef is een besloten groep.
Vriendschapsverzoeken worden alleen geaccepteerd van ouders die hun kind op onze school hebben
zitten . De school behoudt het recht om verzoeken te weigeren of vrienden te verwijderen.
* Bij de intake vragen wij ouders toestemming voor het plaatsen van foto’s in deze besloten groep.
* Ouders die gescheiden zijn waarvan beide ouders het gezag hebben, bepalen welke andere
personen toegevoegd kunnen worden
* School ‘tagt’ mensen niet.
* Facebook is niet bedoeld voor het stellen van vragen, vragen graag persoonlijk aan de leerkracht/
directie stellen.
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