
Ted van Deutekom

Social Media

Gedragscode sociale media
Sociale media zoals Twitter, Facebook, Whatsapp en nog vele 
andere bieden de mogelijkheid te laten zien dat je trots bent 
op de school. Tevens kunnen ze een bijdrage leveren aan een 
positief beeld van het Reviuslyceum in Maassluis en omgeving. 
Het is daarbij van belang te beseffen dat berichten op sociale 
media (soms onbewust) de goede naam van de school, betrokken 
leerlingen en personeel ook kunnen schaden. Om deze reden 
vraagt het Reviuslyceum van al de aan de school verbonden 
personeelsleden en leerlingen om verantwoord met sociale media 
om te gaan.

Wat het Reviuslyceum daaronder verstaat, vind je hieronder:

• Op sociale media ga je op een sociale manier met elkaar om, 
dus met respect. Op sociale media praat je wel MET elkaar en 
niet OVER een ander.

• Je zet alleen berichten op sociale media als die de ander of de 
school niet schaden. Je schrijft je berichten dus erg zorgvuldig.

• Sociale media gebruik je in de les alleen als je daarvoor 
toestemminig hebt gekregen en dus als het nuttig is voor de les 
die je volgt.

• Heb je iets in vertrouwen gehoord over een ander of iets dat 
een ander kan schaden, dan deel je dat niet met anderen via 
sociale media.

• Wil je via sociale media foto’s, filmpjes en/of geluidsfragmenten 
delen waar anderen ook op staan, dan mag dat alleen als 
die anderen jou daarvoor persoonlijk toestemming hebben 
gegeven.

• We accepteren niet dat sociale media gebruikt worden om 
anderen te pesten, te kwetsen, te stalken, te bedreigen, zwart 
te maken of op een andere manier te beschadigen.

•  Als je je niet aan deze normale fatsoensnormen houdt, worden 
er op school maatregelen genomen.

•  Als je met jouw gebruik van sociale media strafrechtelijk de 
fout ingaat , kunnen de school en/of andere beschadigde 
personen hiervan aangifte doen bij de politie.
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Gebruik je eigen identiteit, zeker 
als het over het Reviuslyceum gaat. 
Spreek voor jezelf, wees eerlijk en 
transparant

Ga zorgvuldig om met vertrouwelijke 
informatie. Alles wat op internet wordt 
geplaatst kan daar na lange tijd nog 
worden teruggevonden.

Publiceer alleen afbeeldingen en 
geluidsopnamen als de mensen die er 
op staan dat goed vinden.

Gedraag je online zoals je dat ook 
binnen (en buiten) de school hoort te 
doen.

Gebruik sociale media in de les 
ALLEEN als je daarvoor toestemming 
hebt van de docent.

Reageer niet anoniem op artikelen, 
tweets, etc.

Gebruik geen gegevens van 
medeleerlingen, medewerkers van 
de school, andere mensen of zelf 
verzonnen personen.

Zend of plaats geen berichten die 
kwetsend, obsceen, discriminerend 
of haatdragend zijn voor een andere 
persoon, een groep of de school.

Reageer niet op berichten van binnen 
of buiten de school tijdens lestijd.

Publiceer geen foto’s, filmpjes, 
geluidsfragmenten, tweets waarmee je 
jezelf en/of anderen in de problemen 
kunt brengen.

Zeg wie je bent:

Respecteer privacy:

Denk na over afbeeldingen:

Toon respect:

Doe normaal:


