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Protocol Social Media 
 
Social Media is niet meer weg te denken in onze 
maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is 
bij scholen. Social media kan een goede bijdrage leveren 
aan de professionaliteit van onderwijspersoneel en de 
kwaliteit van het onderwijs.  
 
Uitgangspunt is dat professionals zelf weten hoe zij 
hiermee verstandig omgaan. Het digitale gedrag op social 
media wijkt niet af van het real life gedrag binnen de school.  
 
Richtlijnen gebruik social media 
 
1. Medewerkers van de Bolderik delen kennis en andere waardevolle informatie.  
 
2. Bij onderwijs onderwerpen maken medewerkers duidelijk of zij op persoonlijke titel 
of namens de Bolderik publiceren. 
 
3. Medewerkers van de Bolderik publiceren geen vertrouwelijke informatie op social 
media.  
 
4. Medewerkers van de Bolderik gaan niet in discussie met een leerling of ouder op 
social media.  
 
5. Schoolbestuurders, schoolleiders en leidinggevenden zijn altijd vertegenwoordiger 
van de Bolderik – ook als zij een privémening verkondigen. Bij twijfel niet publiceren.  
 
6. Medewerkers van de Bolderik  zijn persoonlijk verantwoordelijk voor wat zij 
publiceren.  
 
7. Medewerkers van de Bolderik weten dat publicaties op social media altijd vindbaar 
zijn. 
 
8. Bij twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met de school zoeken 
medewerkers contact hun leidinggevende.  
 
9. De Bolderik zorgt ook digitaal voor een veilig klimaat en communiceert met 
medewerkers, leerlingen en ouders hoe zij dit doet. Klassengesprekken, OV, MR en 
team vergaderingen. 
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Afspraken schoolniveau 
 

- 2 leerkrachten (Linda en Maria) zijn beheerder van de 
Facebook/Instagram pagina en dragen zorg voor: 

o correcte informatieverstrekking,  
o houden reacties in de gaten en verwijderen deze indien nodig,  
o dragen zorg voor divers aanbod uit verschillende groepen 
o verstrekken informatie aan het team 
o feedback vragen aan ouders 
o beslissen over het maximum aantal foto`s per activiteit 
o de beheerders zijn de enige twee leerkrachten die mogen publiceren 

  
- Verantwoordelijkheid team: Het meekijken op de Facebook en Instagram 

pagina en melding maken bij de beheerder als er negatieve reacties worden 
vermeld.  

 
- Aanleveren van informatie gaat per telefoon. Stuur een foto met een korte 

tekst die gepubliceerd moeten worden. Leerkracht is zelf verantwoordelijk voor 
de verstuurde foto en de bijgesloten tekst.  
 

- Leerlingen onderwijzen we in het gebruik van social media.  
 

- Afspraken met betrekking tot wat we gaan plaatsen 
- foto`s van activiteiten die in de groepen plaatsvinden, waarvan we het 
interessant vinden om snel te delen. 
- verwijzingen naar onze website als daar aanpassingen of veranderingen zijn 
aangebracht 
- we proberen groepjes leerlingen te plaatsen of zoveel mogelijk foto’s 
genomen vanaf de achterkant (zodat het gezicht niet te zien is). 
- werkjes van leerlingen.  
Wat zetten we er niet op: 
- oproepjes aan ouders (denk aan spullen, materialen, vervoer), dit blijft via 
Social Schools of de Bolderikbrief gaan.  
- persoonlijke informatie 
- schoolinformatie zoals jaarplan, zorgplan etc. 
- individuele leerlingenfoto`s 
- foto`s waarop leerlingen ‘vreemd’ staan.  
 

- Doel van de inzet van Facebook/Instagram: 
1. profileren en presenteren richting ouders en leerlingen 
2. laten zien wat er allemaal gebeurt op school 
3. ouders en leerlingen informeren 
4. in contact blijven met oud-leerlingen 
5. nieuwe leerlingen werven  
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Toestemming ouders 
Om foto’s van kinderen op de website van de school en de Facebook/Instagram 
pagina te zetten, wordt er bij inschrijving toestemming aan de ouders/ verzorgers 
gevraagd. Daarnaast wordt er jaarlijks aan het begin van het schooljaar een oproep 
in de Bolderikbrief gedaan aan ouders. Zij kunnen zich melden bij de leerkracht als zij 
bezwaar hebben als er foto’s van hun kind geplaatst worden op de website of 
Facebook/Instagram pagina van de school. 
 
Omgeving 
Tijdens schooltijd zijn er geregeld activiteiten voor de kinderen. Bij deze activiteiten 
krijgen wij regelmatig hulp van ouders en andere partijen. We vragen deze mensen 
vriendelijk om geen foto’s van de leerlingen op hun social media te zetten.  

 
 

 
 
 
 


