Afspraken met betrekking tot het gebruik van Social Media door leerlingen van de Praktijkschool
Eindhoven

1.
2.
3.
-

-

Gebruik je eigen identiteit.
Zeg wie je bent en waar je op school zit.
Schrijf in de ik-vorm.
Spreek dus voor jezelf.
Maak duidelijk dat het een persoonlijke opvatting betreft. Op je eigen blog of website kun je
zo nodig een disclaimer toevoegen.
Geef geen valse impressie van jezelf.
Reageer niet anoniem op artikelen.
Respecteer privacy.
Houd je aan de gedragscode.
Het is niet toegestaan gegevens van medeleerlingen of medewerkers van de school te
plaatsen.
Plaats geen vertrouwelijke informatie die niet voor de buitenwereld bestemd is.
Wees zorgvuldig.
Zorg ervoor dat jouw informatie klopt en wees eerlijk. Wat je op internet publiceert zal een
lange tijd blijven bestaan. Het is niet zomaar van internet te verwijderen. Vaak blijft het
zichtbaar op andere plaatsen op het internet.
Publiceer geen informatie waarvoor je niet bevoegd bent om te publiceren, als je twijfelt dan
plaats je het niet.
Plaats geen dingen waardoor je jezelf, medeleerlingen of medewerkers van de school in
verlegenheid brengt.

4.
-

Respecteer copyright.
Gebruik geen logo's, beeldmateriaal of muziek zonder toestemming. Plaats geen materiaal
zonder toestemming van de eigenaar.

5.
-

Wees respectvol.
Gedraag je online zoals jij je ook binnen de school behoort te gedragen. De bestaande
gedragscode is ook van toepassing op gebruik van sociale media.
Zend geen berichten met materiaal dat obsceen, bedreigend, discriminerend of haatdragend
is voor een andere persoon en/of voor de Praktijkschool Eindhoven.

-

6.
-

-

Ken je plek.
Je gaat op school met leraren en andere medewerkers om, zoals een leerling zich tot een
volwassene dient te verhouden. Vrienden zijn met medewerkers van school wordt dan ook
niet geaccepteerd.
Gebruik geen sociale mediaomgeving of taal waarmee je denkt te kunnen scoren bij je
medeleerlingen, maar die beledigend of kwetsend is voor de medewerker van de school.

7.
-

Herstel snel.
Maak je een fout, corrigeer deze dan direct, zonder eerdere berichten te wijzigen of te
verwijderen. Vermeld daarbij dat jij degene bent die het bericht wijzigt.
Negeer een gemaakte fout niet. Als je jouw fout niet herstelt of het bericht ineens verwijdert,
ben je niet geloofwaardig

