Huisregels Ichthusschool Facebookpagina
Op de Ichthusschool zijn wij ons ervan bewust dat sociale media een belangrijke
plaats innemen in de huidige samenleving en in de leefomgeving
van onze leerlingen, hun ouders en andere belanghebbenden. Sociale media
bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en
kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van de Ichthusschool.
Van belang is echter wel te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede
naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij alle betrokkenen
bewust met sociale media om te gaan. Wij vinden het belangrijk dat de school en de gebruikers van
sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met
een positieve instelling benaderen.
De school vertrouwt erop dat teamleden, ouders, leerlingen en andere betrokkenen verantwoord om
zullen gaan met sociale media. Hieronder hebben we onze richtlijnen vastgelegd.
Richtlijnen:


Facebook gebruiken we als aanvulling op onze andere communicatiemiddelen (website,
nieuwsbrief en e-mail) met als doel: actuele informatieverstrekking, verhoging van
ouderbetrokkenheid, profilering en marketing.



We plaatsen berichten van reguliere en bijzondere lessen, activiteiten en vieringen.



De PR-commissie van de Ichthusschool is de beheerder van onze Facebookpagina. Deze
bestaat uit een aantal teamleden. De commissie plaatst berichten en controleert de pagina.



Op Facebook plaatsen we ook foto’s en filmpjes bij onze berichten. Bij deze foto’s zetten we
(zonder toestemming van de ouders) geen namen van kinderen. Als er meerdere foto’s zijn bij
een bericht, plaatsen we deze op de website als fotoserie.



Ouders die niet willen dat hun kind herkenbaar op de foto’s op Facebook staat, kunnen dit
aangeven via ict@ichthus.pcpow.nl.



De school vermijdt een discussie met mensen op Facebook; liever gaan wij met elkaar in
gesprek.



We behouden het recht om ongepaste reacties (bijvoorbeeld ongepast taalgebruik) te
verwijderen.



Onze Facebookpagina is niet bedoeld voor het stellen van vragen of indienen van klachten.
Wij vertrouwen erop dat deze bij de leerkracht/directie worden neergelegd, zodat er hoor en
wederhoor is.

