PROTOCOL SOCIAL MEDIA
DOEL VAN HET PROTOCOL

Social media maken onderdeel uit van ons leven. We zitten op
Facebook, twitteren en delen ons doen en laten via Instagram en op
Snapchat. Social media bieden veel mogelijkheden om jezelf of je
werk online te laten zien, te netwerken of gewoon voor de fun. Helaas
kunnen ze ook een negatief effect hebben. Zonder dat het je bedoeling
is kunnen anderen een post verkeerd opvatten of kun je anderen met
een bericht kwetsen. Daarom vragen wij jou om bewust en verstandig
met sociale media om te gaan, zodat deze media voor iedereen bij
SintLucas leuk zijn en blijven.
Om handvatten en richting te geven aan social media gedrag hebben
we dit protocol opgezet. Dit heeft betrekking op school gerelateerde
situaties, maar doe er ook in andere situaties je voordeel mee... Voor
vragen, opmerkingen of tips over dit protocol kan je terecht bij afdeling
Marketing & Communicatie (communicatie@sintlucas.nl).

WAT DOE JE NIET!

• F
 oto-, film- en/of geluidsopnamen van school gerelateerde situaties van
leerlingen, studenten, medewerkers of andere betrokkenen bij SintLucas
(stagebedrijven, gastsprekers) op social media te plaatsen, tenzij de
betrokkenen uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben gegeven.
• Vertrouwelijke informatie over of van SintLucas of vertrouwelijke
informatie of persoonsgegevens van leerlingen, studenten of
medewerkers van SintLucas op social media te plaatsen, tenzij de
betrokkenen uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben gegeven.
• Berichten onder een anonieme of fictieve naam te plaatsen die gaan
over of gerelateerd zijn aan SintLucas, leerlingen, medestudenten of
medewerkers.
• Berichten of reacties te plaatsen die de fatsoensnormen overschrijden
(bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, beledigen,
zwartmaken of anderszins beschadigen) of die: racistisch, discriminerend,
beledigend en/of aanstootgevend zijn. Het is belangrijk dat iedereen in
zijn waarde gelaten en gerespecteerd wordt. Als fatsoensnormen worden
overschreden worden passende maatregelen genomen. Afhankelijk van
de ernst van de uitlatingen en gedragingen volgen er consequenties zoals
hieronder beschreven.

DAARNAAST:

• B
 en jij verantwoordelijk voor wat je plaatst op social media en ben
je jezelf ervan bewust dat gepubliceerde teksten en uitlatingen voor
onbepaalde tijd zichtbaar zijn, ook als je het bericht hebt verwijderd.
• Ben jij verantwoordelijk als je een account beheert waarop posts
worden geplaatst die de fatsoensnormen overschrijden of racistisch,
discriminerend, beledigend en/of aanstootgevend zijn.
• Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie of met je
mentor/LOB’er als jij zelf online te maken krijgt met een overschrijding
van de fatsoensnorm.
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• W
 e zetten social media in met als doel mensen te informeren
over SintLucas en om nieuws en activiteiten van SintLucas
(leerlingen, studenten en medewerkers) te delen.
• SintLucas vraagt leerlingen en studenten, wanneer zij duidelijk
en herkenbaar in beeld zijn, nadrukkelijk toestemming voor het
plaatsen van foto- film en/of geluidsopnamen op social media
of kijkt of hier toestemming voor is gegeven door ouder(s)/
verzorger(s) in Magister.

WAT DOEN WE BIJ OVERTREDING?
Procedure
Een leerling, student, medewerker, externe of de afdeling Marketing &
Communicatie signaleert een probleem. Vervolgens gaat de desbetreffende
directeur in gesprek met de perso(o)n(en) die verdacht worden van ongepast
gedrag op social media. Team communicatie wordt hierbij betrokken en er volgt
een bericht aan de mentor/LOB’er (en indien nodig ouder(s)/verzorger(s) ). Het
directieteam en College van Bestuur wordt in geval van ernstige overtreding ook
op de hoogte gesteld.
Consequenties
Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden
naar studenten toe maatregelen genomen die kunnen variëren van officiële
waarschuwing, schorsing of verwijdering van school. Indien een strafbaar feit is
gepleegd, wordt aangifte gedaan bij de politie.
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