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Inleiding
Het Dr. Nassau College is zich ervan bewust zijn dat het gebruik van media een onlosmakelijk
onderdeel zijn van de huidige samenleving en de leefomgeving van haar leerlingen, hun ouders en
andere belanghebbenden zoals o.a. omwonenden en de gemeente.
Het Dr. Nassau College ziet het als haar verantwoordelijkheid om kinderen te leren de voordelen
van het gebruik van de media te benutten alsmede de nadelen bespreekbaar te maken. Daarom is
het van belang dat we de school mediawijs maken en dat de school aansluit bij de 21 century skills,
waaronder de ict geletterdheid.
Het Dr. Nassau College biedt haar docenten voldoende mogelijkheid (tijd, budget) om kennis van
sociale media en de manier waarop deze ingezet kan worden in de leerontwikkeling, op peil te
houden.

Wat is social media?
Kaplan en Haenlein definiëren sociale media als "een groep internetapplicaties die gebruikmaken
van de ideologie en de technologie van Web 2.0 en de creatieve uitwisseling van User Generated
Content".Onder de noemer sociale media worden onder andere weblogs, microblogs, social
bookmarking, videosites als YouTube en Vimeo, fora, op samenwerking gebaseerde projecten
i
als Wikipedia, en sociale netwerken als Facebook en Google+geschaard.

Social media is dus een verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om
informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Het betreft niet
alleen informatie in de vorm van tekst (nieuws, artikelen). Ook geluid (podcasts, muziek) en beeld
(fotografie, video) worden gedeeld via social media websites. Met andere woorden, social media
staat voor 'Media die je laten socialiseren met de omgeving waarin je je bevindt'.
Richtlijnen
1. Het Dr. Nassau College verwacht van haar leerkrachten dat zij over voldoende kennis beschikken
om de leerlingen mediawijsheid aan te leren die waardevol zijn voor het leerproces
2. Het Dr. Nassau College integreert het gebruik van verschillende media waar mogelijk in de lessen
3. Het Dr. Nassau College maakt het leerlingen mogelijk tijdens de lessen gebruik te maken van
verschillende vormen van media t.b.v. het leerproces. De docent bepaalt wanneer de leerling
gebruik mag maken van mobiele apparaten (smartphone, tablet, iPod, laptop)
4. Het Dr. Nassau College zet sociale media in om de dialoog met belanghebbenden aan te gaan,
met als doel betere informatieverstrekking, het verhogen van ouderparticipatie.
5. Het Dr. Nassau College moedigt medewerkers en leerlingen aan om over schoolgerelateerde
onderwerpen te publiceren, voor zover er rekening mee wordt gehouden dat geen informatie
verspreid wordt over derden die daar geen toestemming voor hebben gegeven;
6. Het Dr. Nassau College 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.
7. Het Dr. Nassau College respecteert de vrijheid van meningsuiting van al haar medewerkers. 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

Nb. Elke locatie van het dr. Nassau College heeft schoolspecifieke regels met betrekking tot het
gebruik van de mobiele apparaten.
Doelgroep en reikwijdte
1. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van de
schoolgemeenschap, dat wil zeggen medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en mensen die
anderszins verbonden zijn aan het Dr. Nassau College.
2. De richtlijnen in dit protocol hebben enkel betrekking op schoolgerelateerde berichten of
wanneer er een overlap is tussen school, werk en privé.

Wat als het protocol niet wordt gehandhaafd?1

1. Leerlingen en/of ouders/verzorgers en medewerkers die in strijd met dit protocol handelen
maken zich mogelijk schuldig aan verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp
wordt opgenomen in een persoonlijk dossier.
2. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar
medewerkers, leerlingen en/of ouders/verzorgers toe maatregelen genomen welke variëren van
waarschuwing, schorsing en verwijdering van school. Hierbij zullen het antipestprotocol en/of het
sanctiebeleid van school leidend zijn.
3. Indien de uitlating van leerlingen, en/of ouders/verzorgers en medewerkers mogelijk een
strafrechtelijke overtreding inhoudt zal door het Dr.Nassau College contact op worden genomen
met de politie.
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Te allen tijde, worden het antipestprotocol en het protocol schorsen en verwijderen, samen met dit protocol
gebruikt.

