Digitale gedragscode CSG Het Noordik
CSG Het Noordik besteedt in de context van sociale veiligheid de nodige aandacht aan
omgang met social media. Het is immers onlosmakelijk verbonden met de digitale wereld
waarin we leven. Tijdens bijeenkomsten op de verschillende vestigingen van Het Noordik
hebben we het gesprek gevoerd met docenten, ouders én leerlingen. De uitkomsten
hiervan hebben ons geholpen een digitale gedragscode samen te stellen. Een bijzondere
aanpak die aansluit bij de ambitie om écht vorm te geven aan een veilige leeromgeving
en de plek van online media daarbij. Om deze doelstelling realistisch aan te kunnen
pakken, zetten we in op verantwoordelijkheid van de driehoek ouder - school – leerling.
De digitale gedragscode voor leerlingen en medewerkers van CSG Het Noordik
luidt als volgt:
•
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•

•
•

•
•

•
•

Foto’s, video’s en geluidsopnames van medeleerlingen of docenten mogen alleen
geplaatst worden (ongeacht het kanaal) met toestemming van de op foto/video
getoonde persoon.
Er mogen geen kwetsende of aanstootgevende foto’s of video’s (onderling)
gedeeld worden. Dit is in sommige gevallen zelfs strafbaar, afhankelijk van het
voorval en de situatie.
Docenten worden benaderd via de daarvoor bedoelde kanalen van school:
Magister is leidend voor wat betreft informatievoorziening vanuit school naar
leerling.
Medewerkers worden geacht hun social-media account af te schermen en geen
vriendschapsverzoeken te accepteren van leerlingen.
Groepscommunicatie incl. docent via bijvoorbeeld WhatsApp vindt alleen plaats
als de docent hier akkoord voor geeft en de informatie bijdraagt aan schoolzaken.
Docenten bepalen zelf of ze hier aan willen deelnemen.
Meld het bij je mentor, docent of ouder als jij je onveilig voelt of als je dit
signaleert bij klasgenoten.
Het in het leven roepen van een social media account (Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube), dat in relatie staat met Het Noordik, wordt van tevoren
gemeld bij de afdeling PR & Communicatie. Geef duidelijk aan wat precies het doel
is van het account en waarom deze geen onderdeel kan zijn van de bestaande
accounts van Het Noordik.
Gebruik van internet van school ( zowel draadloos als op de vaste computers) en
mailadres van school dient alleen voor school gerelateerde zaken.
De directeur van de school heeft de mogelijkheid naleving van de gedragsregels
te (laten) controleren. Bij handelen in strijd met deze gedragsregels worden
afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding maatregelen passende
maatregelen getroffen. Mogelijk kan het daarbij gaan om het verbod op gebruik
van schoolvoorzieningen zoals het laten blokkeren van de leerlingenaccount of om
schorsing, verwijdering en/of aangifte.

