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Versie personeel
Let op:
De grenzen van wat strafbaar is op Internet zijn duidelijk. De wetten en regels die zijn
vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht zijn ook van toepassing op het internet.
Wat je in het echte leven niet mag, mag online ook niet!
Online informatie staat nagenoeg voor altijd online en vindbaar.
Je bent altijd verantwoordelijk voor hetgeen je publiceert.
Bij gedragingen met een strafrechtelijk karakter neemt de schooldirectie maatregelen,
naast de maatregelen vanuit politie en justitie.
Vuistregel: Kun je wat je schrijft aan een leerling, ook aan je collega’s laten
lezen? Zou je je op je gemak voelen als je collega’s jouw reactie m orgen in de
krant zouden lezen?
W at doe je wel...
Mijn gedrag op sociale media wijkt niet af van wat er in de klas of op school gebruikelijk
is. Sociale omgangsvormen offline gelden ook online;
Ik ben mij bewust van het feit dat ik, als werknemer, een voorbeeldfunctie heb en een
ambassadeur van de Hugo de Groot ben;
Ik onderhoud contact met leerlingen en ouders alleen via de ELO of email;
Mijn digitale communicatie is zakelijk, in correct Nederlands, functioneel, professioneel
en gerelateerd aan school;
Wanneer ik online voorbeelden tegenkom die leerlingen of medewerkers een gevoel van
onveiligheid kunnen geven (zoals online pesten, kleineren of bedreigingen ), bespreek ik
dit met een collega, mijn leidinggevende of vertrouwenscontactpersoon. Ik reageer zelf
niet online;
Ik deel kennis en andere waardevolle informatie met betrekking tot het onderwijs op het
internet;
Bij onderwerpen die het onderwijs aangaan, maak ik helder of ik op persoonlijke titel of
namens de school publiceer;
Ik houd mijn kennis up-to-date met betrekking tot kansen en risico’s van het gebruik van
sociale media;
Er kàn een grijs gebied ontstaan tussen privé en werk gerelateerde zaken (bijv. in een
persoonlijk blog). In dat geval neem ik een disclaimer op waarin staat dat dit blog mijn
persoonlijke standpunt weergeeft en dit niet overeen hoeft te komen met het standpunt
van school;
Bij twijfel over een publicatie of over raakvlakken met de school zoek ik contact met mijn
leidinggevende, alvorens te publiceren.
W at doe je niet...
Ik ga niet in discussie met een leerling, ouder of collega op sociale media. Ik neem offline
contact op;
Ik verspreid geen negatieve berichten over de school;

Ik verspreid geen vertrouwelijke informatie zonder overleg met betrokkenen;
Ik reageer niet op berichtgeving over de school als ik niet (goed) op de hoogte ben van
de juiste en complete informatie;
Ik citeer geen collega’s, leerlingen en ouders via sociale media. Hieronder valt ook het
delen, doorsturen en/of retweeten van berichten van anderen;
Ik verzend geen berichten onder een fictieve naam;
Ik onderhoud geen contact met leerlingen en/of ouders middels sociale media, anders
dan ELO of email;
Ik onderhoud geen contact met leerlingen en/of ouders middels mijn persoonlijke
Whatsapp en Facebook.

