
 
1 

 

 
 
 
 

Internet & sociale media protocol Stichting Meerwerf 
 
Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder vertrouwt erop dat zijn medewerkers, 
stagiair(e)s, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen 
gaan met sociale media/digitale communicatie en heeft dit protocol opgezet om een ieder 
die bij een van de basisscholen van Stichting Meerwerf betrokken is of zich daarbij 
betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven. Sociale media kan een mooie kans zijn om 
een school op de kaart te zetten. We hebben ook oog voor de eventuele risico’s, die we 
middels dit protocol zoveel mogelijk zullen beperken. 
 
Alle hieronder genoemde punten zijn van toepassing op sociale media en digitale 
communicatie in de breedste zin van het woord. Deze zijn dus niet alleen van toepassing op 
communicatie via Facebook, maar gelden voor alle vormen van sociale media en andere 
digitale kanalen.  
  

Uitgangspunten 
 
1. Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder onderkent het belang van sociale media en 

overige digitale vormen van communicatie.  
2. Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat. 
3. Medewerkers en directieleden zijn, tijdens én buiten schooltijden, ook 

merkambassadeurs van de Stichting Meerwerf Basisscholen.  
4. Dit protocol bevordert dat de instelling, medewerkers, leerlingen en ouders op de sociale 

media communiceren in het verlengde van de missie en visie van de onderwijsinstelling 
en de reguliere fatsoensnormen. In de regel betekent dit dat we respect voor de school 
en elkaar hebben en iedereen in zijn waarde laten. 

5. De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam van de 
school en van een ieder die betrokken is bij de school. 

6. Met dit protocol streven wij ernaar om de onderwijsinstelling, haar medewerkers, 
leerlingen, ouders en anderen te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen 
van sociale media en overige digitale vormen van communicatie.  

7. De school zorgt voor minimaal twee sociale media verantwoordelijken die zijn 
toegevoegd als beheerder van de facebookpagina. Voor het beheer van de 
facebookpagina heeft Meerwerf een overeenkomst gesloten met een marketingbureau. 
Naast genoemde personen is het niet toegestaan dat anderen het beheer kunnen 
voeren. Uiteindelijk ligt de eindverantwoordelijkheid altijd bij de directie van de school. 

8. Indien de school er voor kiest om naast facebook tevens gebruik te maken van een 
andere vorm van sociale media, dan dient de school het beheer daarvan op te nemen in 
een eigen specifieke regeling van de school. Dit schoolspecifieke protocol dient ter 
instemming aan de eigen medezeggenschapsraad te worden voorgelegd. 

9. We gaan uit van de professionaliteit van onze collega’s. Omgaan met sociale media en 
het plaatsen van inhoud is dan ook vooral een kwestie van gezond verstand.  

10. Om lastige situaties tussen privé en zakelijk te voorkomen, wordt er op persoonlijke 
sociale media van direct betrokkenen bij Meerwerf geen schoolgerelateerde informatie 
gedeeld. Naar behoefte, kan wel een bericht van de officiële schoolpagina gedeeld 
worden. 
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11. De scholen streven er naar om minimaal één keer in de basisschoolperiode voorlichting 
te geven met betrekking tot het omgaan met de digitale wereld. 

12. Wat betreft de ‘tone of voice’ via sociale media, bijvoorbeeld m.b.t. het aanspreken van 
mensen met ‘u’ of ‘je’: het is per bericht en per situatie afhankelijk hoe de juiste toon 
bepaald wordt. Het reageren met 'u' is dus niet verplicht. 
 

 

Doelgroep en reikwijdte 
 
Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van de 
schoolgemeenschap, dat wil zeggen medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en 
mensen die op een andere manier verbonden zijn aan Stichting Meerwerf Basisscholen Den 
Helder. De richtlijnen in dit protocol hebben enkel betrekking op school gerelateerde 
berichten of wanneer er een overlap is tussen school, werk en privé. 
 
 

Sociale media en internetgebruik in de school 
 
A. Voor alle gebruikers (medewerkers, stagiair(e)s, leerlingen, ouders/verzorgers en andere 

betrokkenen). 
 
1. Het is niet toegestaan om tijdens schooltijd actief te zijn op sociale media tenzij door de 

schoolleiding respectievelijk leraren hiervoor toestemming is gegeven. 
2. Het is toegestaan om kennis en informatie te delen op de schoolpagina, mits het geen 

vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt. 
3. Bij het aanmaken van content voor sociale media gaan we uit van gezond verstand en 

een gevoel voor verantwoordelijkheid van de maker. 
4. Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en 

uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook nog na verwijdering van het 
bericht (denk ook aan screenshots/schermafbeeldingen die gemaakt kunnen worden).  

5. Het is voor betrokkenen1 niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van 
schoolgerelateerde situaties op de sociale media te zetten tenzij hier uitdrukkelijk 
toestemming voor is gegeven. 

6. Het is medewerkers van Meerwerf niet toegestaan om ‘vrienden’ te worden met huidige 
leerlingen op privé sociale media.  

7. Het is medewerkers van Meerwerf in principe toegestaan ‘vrienden’ te worden met 
ouders op sociale media. Dit kan bijdragen aan beter inzicht in wat er speelt. Gezond 
verstand hierin betekent dat het belangrijk is om de professionele afstand te bewaken. 
Het is belangrijk om de professionele afstand te bewaken2. 

8. Medewerkers worden geacht om schoolzaken zo beperkt mogelijk via privé sociale 
media met ouders te bespreken. De voorkeur gaat uit naar 'niet'. 

9. Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden 
overschreden (bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken 
of anderszins beschadigen) dan neemt de onderwijsinstelling passende maatregelen. 

10. De school behoudt zich het recht voor om ongepaste uitingen op sociale media te 
verwijderen. 

11. Sociale media zijn bedoeld om ouders/verzorgers, toekomstige ouders en leerlingen en 
andere belangstellenden een kijkje te geven in onze school. De beheerders van de 
pagina kunnen - waar passend - antwoord geven op eventuele vragen via sociale media. 
De school streeft er wel altijd naar om het contact zoveel mogelijk te laten plaatsvinden 
door persoonlijke benadering.  

 
1 betrokken zijn alle personen, die bij A. genoemd staan 
2 tip: stel je eigen privéprofiel in als "niet toegankelijk" voor een ouder 
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12. De school behoudt het recht om mensen te verwijderen of verzoeken te weigeren op 
sociale media. 

  
 
 
B. Voor leerlingen 
 
Voor leerlingen van elke Meerwerf basisschool geldt met betrekking tot het gebruik van de 
computer en internet op school de volgende gedragscode. 
 
1. De leerling geeft nooit persoonlijke informatie door op internet zoals: naam, adres, 

telefoonnummer, schooladres en/of adres van ouders zonder toestemming van de 
ouders of leerkracht. 

2. De leerling vertelt meteen aan de leerkracht als hij/zij informatie ziet, waarbij hij/zij zich 
niet prettig voelt. 

3. Bij gebruik van een zoekmachine gebruikt de leerling normale woorden (zoektermen). 
De leerling zoekt niet op woorden die te maken hebben met grof taalgebruik, racisme, 
discriminatie, seks, of geweld.  

4. Als de leerling per ongeluk op een ongewenste website komt, klikt hij/zij die weg en 
meldt het aan de leerkracht. 

5. Als de leerling ziet dat andere kinderen op ongewenste websites zitten en niet handelen 
conform dit protocol, meldt hij/zij dit aan de leerkracht.  

6. De leerling speelt alleen spelletjes op de computer, waarvoor toestemming verleend is 
door de leerkracht. 

7. Als de leerling toestemming van de leerkracht krijgt om te chatten mag dat alleen met 
een andere school of met een instantie die met school te maken heeft (bijv. uitwisselen 
van lesideeën.  

8. De leerling bestelt nooit iets van internet. De school is dus ook niet verantwoordelijk. 
9. Het pestprotocol van de school geldt ook binnen de digitale omgeving (tijdens en na 

schooltijd). 
 
 
C. Voor medewerkers tijdens werksituaties 

 
1. Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van sociale 

media: privé meningen van medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de 
officiële standpunten van de onderwijsinstelling. Ook hier geldt dat er een beroep 
gedaan wordt op gezond verstand van de medewerker. Het is belangrijk om de 
professionele afstand in acht te nemen. Als de communicatie online dreigt te ontsporen 
dient de medewerker direct contact op te nemen met zijn/haar leidinggevende om de te 
volgen strategie te bespreken. 

2. Bij twijfel of een publicatie in strijd is met deze richtlijnen neemt de medewerker contact 
op met zijn/haar leidinggevende. 

3. De leerkracht is alert op het computer- en internetgebruik van onze leerlingen en is zich 
bewust van zijn/haar verantwoordelijkheid. Zo nodig onderneemt de leerkracht gepaste 
actie. 

4. Bij vragen en of opmerkingen van ouders/andere betrokkenen via de sociale media 
bewegen we zoveel mogelijk van de gesprekken richting een beschermde omgeving. We 
streven er naar contact zoveel mogelijk persoonlijk te laten verlopen.  

5. Degenen die de sociale media beheren, beantwoorden uiterlijk binnen een werkdag 
vragen die gesteld worden. Zo nodig wordt er teruggekoppeld of vindt er overleg plaats 
met de eindverantwoordelijke directie. In het weekend bij spoed direct reageren, bij 
overige vragen kan dit tijdens werktijden worden opgepakt.  

6. Voor alle basisscholen wordt er een automatische reactie gecreëerd voor elke vorm van 
sociale media. Daarin wordt actief vermeld dat dringende zaken niet via de sociale 
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media dienen te worden gemeld maar dat dat telefonisch of persoonlijk dient te 
gebeuren. Een voorbeeld van zo’n bericht:  
Bedankt voor uw bericht. ‘Wij proberen binnen een werkdag te reageren. Voor dringende 
zaken en of ziekmeldingen van kinderen dient u telefonisch contact op te nemen via: 
…….’ 
Dit bericht kan naar behoefte ook in andere talen aangeboden worden. 

 
 
D. Voor medewerkers buiten werksituaties 
 
1. Om lastige situaties tussen privé en zakelijk te voorkomen, wordt er op persoonlijke 

sociale media geen school-gerelateerde informatie gedeeld. Naar behoefte kan wel een 
bericht van de officiële schoolpagina gedeeld worden. 

2. Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van sociale 
media: privé meningen van medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de 
officiële standpunten van de onderwijsinstelling. Ook hier geldt dat er een beroep 
gedaan wordt op gezond verstand van de medewerker. Het is belangrijk om de 
professionele afstand in acht te nemen. Als online communicatie (zie ook C1) dreigt te 
ontsporen dient de medewerker direct contact op te nemen met zijn/haar leidinggevende 
om de te volgen strategie te bespreken. 

 

Marketing & Communicatie 
 
1. Adverteren via sociale media (en dus het publiceren van marketing gerelateerde 

informatie met als doel het werven van personeel/nieuwe kinderen) loopt altijd het 
marketingbureau, waarmee Meerwerf voor dit soort zaken een overeenkomst heeft 
afgesloten. Hier kan alleen van worden afgeweken na afstemming met het 
marketingbureau en na toestemming van het bestuur van Meerwerf. 

 
2. Het marketingbureau zal voorafgaande aan campagnes de sociale media 

verantwoordelijken altijd updaten over de te voeren campagnes en ze voorzien van 
informatie (en de link naar de campagne).  
 

3. De sociale media verantwoordelijken per locatie zijn verantwoordelijk voor het reageren 
op berichten/advertenties. Eventueel kan voor advies/tips met het marketingbureau 
worden overlegd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastgesteld op …. 2017, na instemming van de GMR 


