Positief Social Media Protocol
De Laurentiusschool is zich ervan bewust zijn dat sociale media een onlosmakelijk onderdeel zijn van
de huidige samenleving en de leefomgeving van haar leerlingen. Onze school 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
communicatie met belanghebbenden toegankelijker en interactiever te maken.

Communicatie:

De Laurentiusschool zet berichtgeving op de eigen website met het doel om positieve informatie te
verspreiden over de (activiteiten) van de school of organisatie;
Onze school gebruikt sociale media (zoals twitter, facebook en klasbord) om mededelingen en de
ervaringen van leerlingen met de ouders en andere belanghebbenden te communiceren. Wij vragen
toestemming van ouders voor het publiceren van foto-, film- en geluidsopnamen van
schoolgerelateerde situaties (projectweek, schoolreisje etc.) op sociale media.

Curriculum
De Laurentiusschool wil alle beschikbare media actief en bewust inzetten en ziet mediawijsheid als
basisvoorwaarde om de leerlingen de benodigde vaardigheden aan te leren die bijdragen aan
zelfredzaamheid;
Onze school ziet mediawijsheid niet alleen als technische vaardigheden maar in brede zin als
competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) zoals informatieverwerking, begrip, zelfinzicht
(reflectie) en het vermogen om door het inzetten van media zelfstandig problemen op te lossen;
Wij doen inspanningen om de leerlingen op een eigentijdse manier mediawijs te maken door vanuit
begrip (inzicht in de werking van media) het gebruik (zelf gebruiken van media) te stimuleren.
Daarbij is communicatie (het uitwisselen met anderen) en een juiste strategie (omgaan met media,
reflectie op eigen mediagebruik) belangrijk om nieuwe mediavormen een plek in het onderwijs te
geven.

Communicatie
De Laurentiusschool zet sociale media in met als doel betere informatieverstrekking, en moedigt haar
medewerkers aan om sociale media (klasbord, website) in te zetten om leerlingen te informeren over
schoolgerelateerde onderwerpen als opdrachten, roosterwijzigingen en activiteiten;
De Laurentiusschool laat de inzet van sociale media door medewerkers over niet school gerelateerde
onderwerpen met de belanghebbenden 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. In het geval dat de medewerker communiceert via
sociale media vanuit zijn/haar professie, wordt kenbaar gemaakt dat dit gebeurt als leerkracht en
namens de school;
De Laurentiusschool moedigt leerlingen aan om tijdens de lessen actief gebruik te maken van sociale
media en/of devices voor zover het gebruikt wordt voor het leerproces. Uitzondering is wanneer de
leerkracht expliciet vraagt de gebruikte devices (smartphone, tablet, iPod, laptop) te ‘parkeren’.

