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Positief Sociale Media Protocol 
 

Basisschool De Leemstee is zich ervan bewust dat sociale media een 

onlosmakelijk onderdeel zijn van de huidige samenleving en de leefomgeving 

van haar leerlingen, hun ouders en andere belanghebbenden zoals o.a. onze 

Breed-wijs partners, omwonenden en de gemeente. 
 

Basisschool De Leemstee ziet het als haar verantwoordelijkheid om kinderen te 

leren de voordelen van sociale media te benutten alsmede de nadelen 

bespreekbaar te maken. Bovendien zien wij de kansen die sociale media bieden 

om de school te profileren in haar markt en om de communicatie met 

belanghebbenden toegankelijker en interactiever te maken. 
 

Basisschool De Leemstee biedt haar leerkrachten voldoende mogelijkheid om 

kennis van sociale media en de manier waarop deze ingezet kan worden in de 

leerontwikkeling op peil te houden. 
 
 
 
 
 
 

Profilering 
 

            Basisschool De Leemstee :  

1. zet berichtgeving op sociale media in met het doel om positieve 

informatie te verspreiden over de activiteiten van de school.  

2.  monitort sociale media actief om de ervaringen van 

leerlingen en andere belanghebbenden met de school te vernemen. 

3.  reageert niet op negatieve berichtgeving via sociale media. In geval van 

onjuistheden wordt er met betrokkenen gecommuniceerd. 

4. vraagt toestemming aan ouders voor het publiceren van foto-, film- en 

geluidsopnamen van school-gerelateerde situaties (school-brede activiteiten, 

schoolreisje etc.) op sociale media via het jaarlijkse SOS-formulier. 

5. is één van de 22 KONOT-scholen en conformeert zich aan het sociale media 

protocol van deze stichting. U kunt deze vinden onder de volgende URL. 

http://www.konot.nl/Portals/33/docs/Ouders/Protocollen/SocialMediaProtocolKonot.pdf 

 

 

               

http://www.konot.nl/Portals/33/docs/Ouders/Protocollen/SocialMediaProtocolKonot.pdf
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Curriculum 

 
            Basisschool De Leemstee : 

1. verwacht van haar leerkrachten dat zij over voldoende kennis 

beschikken om de leerlingen de benodigde sociale media vaardigheden 

aan te leren, die waardevol zijn voor het leerproces. 

2.  integreert sociale media waar mogelijk in de lessen en gebruikt deze o.a. 

om contact te leggen met experts en om in te spelen op actualiteit. 

3.  spant zich in om de leerlingen zelf de mogelijkheden en omgang met 

sociale media te laten ervaren.  

4.  heeft de intentie om leerlingen te stimuleren in actief gebruik van sociale 

media tijdens de lessen, voor zover het aanvullend en ondersteunend is 

aan het leerproces. 
 
 
 
 
 
 

Communicatie 
 

            Basisschool De Leemstee : 

1. zet sociale media in om de dialoog met belanghebbenden, o.a. ouders, 

Breedwijs-partners en anderen, aan te gaan, met als doel betere 

informatieverstrekking, het verhogen van ouderparticipatie en 

betrokkenheid van belanghebbenden. 

2.  moedigt belanghebbenden aan om over 

school-gerelateerde onderwerpen positief te publiceren. Daarbij moet 

rekening gehouden worden met partijen die hiervoor geen toestemming 

hebben gegeven. 

3.  laat de inzet van sociale media over aan de inschatting van de leerkracht. 

Onze medewerkers zijn zich hierbij bewust dat zij ambassadeurs zijn van 

onze school. De integriteit van de berichtgeving op sociale media is 

essentieel en vanzelfsprekend. 

4.  gaat ervan uit dat alle medewerkers vanuit  

    hun professie communiceren via sociale media, met als doel 

informatieverstrekking. 

5. De schoolwebsite www.leemstee.nl en de maandelijks nieuwsbrief zijn 

leidend als bron voor actuele informatie. Andere vormen van sociale 

media zijn aanvullend.  

http://www.leemstee.nl/

