
Social Media Protocol   
  
Inleiding  
Social media maken onlosmakelijk onderdeel uit van de huidige samenleving en de leefomgeving van 
onze leerlingen, ouders en andere belanghebbenden. Hiermee leren omgaan op een verantwoorde 
manier bevordert het optimaal functioneren en participeren in de hedendaagse maatschappij. Social 
media zoals: Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn en Social Schools bieden nieuwe mogelijkheden 
t.a.v. profilering, professionalisering, leren, communiceren en presenteren.  
 
Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de 
school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale 
media om te gaan en de (nieuwe) mogelijkheden met een positieve instelling te benaderen.  
 
De stichting Konot vertrouwt erop dat zijn docenten, medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en 
andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met Social media en heeft dit protocol opgezet om 
eenieder, die bij één of meer van de onder dit bestuur vallende scholen betrokken is, of zich daarbij 
betrokken voelt, daarvoor richtlijnen te geven. 

 
Social Schools 

Konot heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van Social Schools voor de oudercommunicatie. 

Om dit in goede banen te leiden is er een aantal afspraken gemaakt.  Deze afspraken zijn terug te 

vinden in het document ‘afspraken rondom het gebruik van Social Schools’. Ook is er met ouders 

gecommuniceerd over de afspraken die gemaakt zijn. Deze communicatie is terug te vinden in het 

document ‘ouderbrief Social Schools’. 

Facebook, Twitter ,Youtube, Social website etc. 

Een gevolg van de AVG-wetgeving is het strikt(er) omgaan met de privacy van onze leerlingen en 

medewerkers. Dat betekent dat we zeer terughoudend zijn met het plaatsen van foto’s op social 

media. Mocht je als school ervoor kiezen om dit wel te doen dan moet hiervoor expliciete 

toestemming van ouders gegeven zijn. Deze toestemming zal jaarlijks opnieuw door ouders moeten 

worden ingevuld en ondertekend. 

Richtlijnen gebruik social media 

• Bij onderwijsonderwerpen maken medewerkers duidelijk of zij op persoonlijke titel of 

namens Konot publiceren. 

• Medewerkers van Konot publiceren geen vertrouwelijke informatie op social media. 

• Medewerkers van Konot gaan niet in discussie met een leerling of ouder op social media. 

• Schoolbestuurders, schoolleiders en leidinggevenden zijn altijd vertegenwoordiger van 

Konot, ook als zij een privémening verkondigen. Bij twijfel wordt het bericht niet 

gepubliceerd. 

• Medewerkers van Konot weten dat publicaties op Social media altijd vindbaar en deelbaar 

zijn. 

• Bij twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met Konot zoeken medewerkers 

contact met hun leidinggevende. 

• Konot zorgt digitaal voor een veilig klimaat en communiceert met medewerkers, leerlingen 

en ouders hoe zij dit doet. 
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