Social-Media afspraken/reglement
Om de privacy van leerlingen, ouders en leerkrachten te beschermen hebben we enkele
afspraken waar we rekening mee houden bij het samenstellen van de website, SchouderCom,
de Facebookpagina en het gebruik van foto- en filmmateriaal.
1) We behouden het recht om ongepaste reacties te verwijderen. We gaan kritische reacties
niet uit de weg als deze maar opbouwend bedoeld zijn.
2) Basisschool OBS Broekhem vraagt jaarlijks toestemming aan ouders wat betreft het plaatsen
van beeldmateriaal op verschillende media/ kanalen.
3) Op Facebook plaatsen we geen foto’s van individuele kinderen, alleen foto’s in
groepsverband. Dit evt. met voornamen en leerjaar.
4) Foto’s worden gemaakt door leerkrachten of door personen die hiervoor door of namens de
school zijn gevraagd.
5) Als ouders meegaan op excursie of meewerken aan een feest mogen ze alleen foto’s van
hun eigen kind maken.
6) Als bij een buitenschoolse activiteit foto’s worden gemaakt die de externe organisatie wil
gebruiken voor PR-doeleinden wordt de vraag via ISY / SchouderCom voorgelegd aan de
ouders.
7) Ouders kunnen de website/pagina beheerder vragen om foto’s van individuele leerlingen te
verwijderen.
8) Vriendschapsverzoeken tussen school en anderen worden in principe geaccepteerd. De
school behoudt het recht om verzoeken te weigeren of vrienden te verwijderen.
9) School ‘tagged’ mensen niet, school ‘volgt’ niets en ‘liked’ niets. We delen geen zaken, tenzij
het school gerelateerde zaken of instanties zijn.
10) Filmopnames t.b.v. scholing (van stagiaires of leerkrachten) worden alleen voor
scholingsdoeleinden gebruikt en na gebruik vernietigd. Ouders worden hier voorafgaand
over in kennis gesteld.
11) Filmopnames t.b.v. hulp aan een leerling. Voorafgaand stellen we de ouders in kennis en na
doeleinde en gebruik vernietigen we de opname(s).
12) De school vermijdt een discussie met mensen op Facebook, liever gaan we met elkaar in
gesprek. Mocht dit aan de orde zijn, dan zal de school per situatie bekijken of mensen
rechtstreeks aangesproken kunnen worden.
13) De school blijft Facebook zien als een extra communicatievorm naast de door basisschool
OBS Broekhem gehanteerde communicatiemiddelen (website en SchouderCom).

