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Protocol Sociale media
Op de Hobbitstee zijn wij ons ervan bewust dat sociale media een onlosmakelijk onderdeel
zijn van de huidige samenleving en de leefomgeving van onze leerlingen, ouders en andere
belanghebbenden. Sociale media, zoals Facebook, bieden een mogelijkheid om te laten zien
dat we trots zijn op onze school. Ze zijn belangrijk om te laten zien waar we voor staan en
dragen bij aan een positief imago van de Hobbitstee.
Wat wij ons beseffen is dat met social media, je ook zeker (onbewust) de goede naam van de
Hobbitstee en van alle betrokken kunt beschadigen. Daarom ook dat we dit protocol hebben
opgesteld. Wij vragen alle betrokkenen bewust met social media om te gaan.
Wij vinden het essentieel, zoals bij iedere vorm van communicatie, dat de school en de
gebruikers van social media de reguliere omgangs- en fatsoensnormen in acht blijven nemen
en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen.
Wij vertrouwen er dan ook op dat iedereen, zowel teamleden als leerlingen, ouders en
andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met social media.
Dit protocol heeft als doel bij te dragen aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat.
Het protocol heeft als doel de stichting, de school, de medewerkers, de leerlingen en de
ouders te beschermen tegen de mogelijk negatieve gevolgen van sociale media. In dit
protocol hebben wij onze uitgangspunten vastgelegd.
Gebruik beeldmateriaal
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig
zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens
activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien
zijn.
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal
waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen
namen van leerlingen.

Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het
gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Dit doen wij jaarlijks aan het begin van het
nieuwe schooljaar.
Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u
uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of
niet mag. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt
gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De
school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook
terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet. Tijdens het
waterfeest (of soortgelijke activiteiten waarbij kinderen in badkleding lopen) mogen er GEEN
foto’s en video’s gemaakt worden. Hier wordt door het team op toegezien.
Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een
les van de stagiair(e) op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om
toestemming vragen.
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later
moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van
uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.
U kunt kiezen uit de volgende opties:
o in de schoolgids en/of schoolbrochure
o op de openbare website van de school: www.obsdehobbitstee.nl
o op het besloten deel van de website: www.obsdehobbitstee.nl
o in de (digitale) nieuwsbrief: Hobbitnieuws
o op sociale-media accounts van de school (Facebook)

Richtlijnen Facebook-pagina
We hanteren de volgende richtlijnen voor de Facebook-pagina van Obs de Hobbitstee:
 Wij hebben er (voorlopig) voor gekozen om alleen Facebook als extra
communicatiemiddel in te zetten.
 Obs de Hobbitstee gebruikt Facebook als een aanvulling op de website
www.obsdehobbitstee.nl. De doelstelling is “een kijkje in de keuken” te geven om te laten
zien wat zich afspeelt op dit moment, de ouderparticipatie te verhogen en ons te
profileren. Met name speciale activiteiten en acties waarbij (ook) mensen worden
uitgenodigd om onze school te bezoeken worden via Facebook gepromoot, zoals de
jaarlijkse kerstmarkt.
 Ook voor de Facebook-pagina vraagt de Hobbitstee via de jaarlijkse
toestemmingsformulier toestemming van ouders voor het publiceren van foto’s en
video’s op onze Facebookpagina van de leerlingen. Mocht u dit niet willen, dan kunt u dit
aangeven op het toestemmingsformulier.
Belangrijke afspraken:
 In en om de school worden de foto’s gemaakt door leerkrachten of door personen die
hiervoor door of namens de school zijn gevraagd. Alle foto’s worden gescreend
voordat zij op Facebook worden geplaatst.
 Op Facebook plaatsen we geen foto’s van individuele kinderen, alleen foto’s van
kinderen in groepsverband.
 Bij de foto’s noemen we geen namen en worden er geen ‘tags’ van ouders of
leerlingen geplaatst.
 De foto’s zijn altijd respectvol. Foto’s van kinderen in badkleding en dergelijke worden
niet geplaatst.
 Bij meerdere foto’s verwijzen wij naar onze website. U kunt deze foto’s vinden in het
besloten en beveiligde gedeelte van onze website.
 De Hobbitstee gaat geen discussies aan op Facebook. Wij gaan liever met elkaar
persoonlijk het gesprek aan.
 Wij behouden het recht om ongepaste reacties en/of opgepast taalgebruik ten alle
tijden te verwijderen.
 Berichten, video’s en foto’s worden na vijf jaar verwijderd van de Facebook-pagina.
 De Hobbitstee blijft Facebook zien als een extra communicatievorm naast e-mail, de
nieuwsbrief en de website. Het is geen officiële manier van informatieverstrekking of
de weg om vragen te stellen aan leerkrachten.

