
Protocol Social Media  

Artikel 1. Facebook  
a. Basisschool Martinus Twello deelt informatie over de school mits het geen persoonsgegevens betreft en andere  

betrokkenen niet schaadt.  

b. Informatie gedeeld door basisschool Martinus Twello wordt nooit door een werknemer op persoonlijke titel  

geschreven. Privémeningen van medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de officiële standpunten  

van de onderwijsinstelling.  

c. Basisschool Martinus Twello zal geen foto’s van leerlingen via Facebook verspreiden óf zal leerlingen onherkenbaar  

in beeld brengen.  

d. Werknemers reageren niet op professionele titel op berichten van ouders en/of verzorgers.  

e. Het beheer van het Facebook-account ligt in handen van een werknemer van basisschool Martinus Twello.  

f. Basisschool Martinus Twello zal haar Facebook-account niet gebruiken voor commerciële doeleinden.  

Artikel 2. Twitter  
a. Basisschool Martinus Twello deelt informatie over de school mits het geen persoonsgegevens betreft en andere  

betrokkenen niet schaadt.  

b. Informatie gedeeld door basisschool Martinus Twello wordt nooit door een werknemer op persoonlijke titel  

geschreven. Privémeningen van medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de officiële standpunten  

van de onderwijsinstelling.  

c. Basisschool Martinus Twello zal geen foto’s van leerlingen via Twitter verspreiden óf zal leerlingen onherkenbaar  

in beeld brengen.  

d. Werknemers reageren niet op professionele titel op berichten van ouders en/of verzorgers.  

e. Het beheer van het Twitter-account ligt in handen van een werknemer van basisschool Martinus Twello.  

f. Basisschool Martinus Twello zal haar Twitter-account niet gebruiken voor commerciële doeleinden.  

Artikel 3. WhatsApp  
a) Basisschool Martinus Twello zal nooit opdracht geven tot het aanmaken van een WhatsApp-groep. Uitzonderingen  

op deze regel zijn kleinere werkgroepen waarbij door beide partijen goedkeuring is gegeven op het aanmaken van  
de WhatsApp-groep en het toevoegen van de verschillende leden.  

b) Door ouders aangemaakte WhatsApp-groepen vallen buiten de verantwoordelijkheid van basisschool Martinus  
Twello.  

c) Werknemers maken op professionele titel geen deel uit van WhatsApp-groepen aangemaakt door ouders van een  
groep. Uitzondering op deze regel is de aangemaakte WhatsApp-groep benodigd voor het uitoefenen van de taak  
binnen werkgroepen, zoals benoemd bij punt Artikel 3 lid a.  

d) Eventueel door klassenouder(s) aangemaakte WhatsApp-groepen kunnen op verzoek van leerkrachten worden  
ingezet  voor  “snelle  informatie” * .  Hierbij  zal  de  (vraag  naar)  informatie  worden  doorgespeeld  aan  de  
klassenouder(s), die op haar/zijn/hun beurt de WhatsApp-groep inschakelen.  

e) Werknemers van basisschool Martinus Twello zullen geen foto’s van leerlingen via WhatsApp-groepen verspreiden.  
f) Basisschool Martinus Twello communiceert geen essentiële informatie via WhatsApp-groepen. Ouders die niet zijn  

aangesloten bij een WhatsApp-groep zullen zodoende geen informatie missen. Alle essentiële informatie zal  
richting ouders worden gecommuniceerd via het gesloten medium Social Schools.  

Artikel 4. Overige Social Media  
a) Basisschool  Martinus  Twello  en  alle  werknemers  onthouden  zich  van  plaatsen  van  berichten  dan  wel  

beeldmateriaal op professionele titel op alle overige dan de hierboven vernoemde Social Media waaronder, maar  

niet beperkt tot: LinkedIn, Snapchat en Instagram.  

b) Werknemers zijn toegestaan privé deel te nemen aan alle Sociale Media, zolang zij zich beseffen representatief te  

zijn voor Basisschool Martinus Twello.  

Dit protocol is met instemming van de MR tot stand gekomen op _ _ - _ _ - _ _ _ _  

* Denk hierbij aan het doorgeven van vergeten informatie (meenemen bord/bestek voor een ontbijt) of het vragen om vervoersmogelijkheden (auto’s tijdens een excursie). 


