Media protocol
osg Hugo de Groot
Versie leerlingen
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!
Bij gedragingen met een strafrechtelijk karakter, zoals dreigementen, smaad of laster,
neemt de schooldirectie maatregelen, naast de maatregelen vanuit politie en justitie.
Online informatie staat nagenoeg voor altijd online en vindbaar.
Je bent altijd verantwoordelijk voor hetgeen je publiceert.

Wat doe je wel ...
Ik gedraag mij netjes en respectvol;
Ik denk na voordat ik informatie deel, doorstuur, of retweet;
Ik vraag altijd toestemming voor de publicatie van opname van een ander;
Ik verzend positieve berichtjes of filmpjes naar een ander;
Ik maak gebruik van een nette profielfoto;
Ik onderhoud contact met personeel van de school via de ELO of email;
Als ik tijdens de les gebruik maak van sociale media, is dit alleen met toestemming van
de docent;
Als ik online voorbeelden tegenkom die bij mij, medeleerlingen of medewerkers van de
school een gevoel van onveiligheid kunnen geven (zoals online pesten, kleineren of
bedreigingen), bespreek ik dit met mijn ouders, mentor, of vertrouwenscontactpersoon.
Ik reageer zelf niet online;
Als ik online gepest, getreiterd of bedreigd word, dan bewaar en verzamel ik de smsjes,
Whatsapps, emails, chatgesprekken en maak printscreens van foto’s, Facebook, Twitter,
Instagram etc. Dit is bewijsmateriaal als ik de pesterijen wil melden op school en/of bij
politie.

Wat doe je niet ...
Het is onverstandig persoonlijke informatie, zoals mijn school, telefoonnummer of adres,
op internet of sociale media te zetten;
Ik zet geen adressen, telefoonnummers of emailadressen van anderen online;
Ik publiceer niet over een ander, zonder toestemming van de ander. Hieronder valt ook
het delen, doorsturen en het retweeten van beschadigende berichten van anderen;
Ik publiceer online geen opnamen van leerlingen en/of personeel van de school zonder
toestemming van de betrokken perso(o)n(en);
Ik zet geen rare foto’s of filmpjes, vervelende of gemene berichten op het internet;
Ik zet geen negatieve berichten over de school online;
Ik gebruik online geen asociale taal en scheld en vloek niet;
Ik treiter, pest en beledig anderen niet via de sociale media;
Ik deel en reageer niet op berichten, posts, of sites die pornografisch, racistisch,
discriminerend, beledigend of aanstootgevend zijn;
Ik val geen leerlingen en/ of personeel lastig via de sociale media;
Ik verstuur geen berichten onder een verzonnen naam of uit naam van iemand anders.

