
 
 

 
Sociale mediabeleid Quadraam 
 
Sociale media zijn alle toepassingen online waarmee het mogelijk is met 
elkaar te communiceren en informatie te delen. Sociale media zijn niet 
meer weg te denken in onze maatschappij en de leefwereld van velen, 
met name in die van jongeren. 
Veel jongeren zijn ‘24/7 verbonden’ via een eigen device (smartphone, 
tablet, laptop, computer enz.). In het onderwijs kunnen we niet om het 
gebruik van sociale media heen. Daarom willen we de enorme 
mogelijkheden ervan positief benaderen en alle kansen benutten. Daarbij 
moeten we ons steeds weer realiseren hoe snel de ontwikkelingen gaan 
op dit terrein. 
 

Over het gebruik van sociale media bestaat ook zorg: heel gemakkelijk kan, bewust of onbewust, de 
goede naam van een organisatie, de boodschapper zelf en betrokkenen geschaad worden. In een 
veilig schoolklimaat worden de grenzen van iedereen gerespecteerd. Die grenzen moeten voor 
iedereen duidelijk en eenduidig zijn, dus ook ten aanzien van het gebruik van sociale media. Het gaat 
hierbij om de bescherming van leerlingen, medewerkers en de organisatie. 

 
Het bestuur van onze school (Quadraam) is zich bewust van het gebruik en de ontwikkelingen ten 
aanzien van de ‘nieuwe media’ en heeft daarom ‘Sociale mediabeleid’ ontwikkeld en vastgesteld. 
Afgesproken is dat vanaf schooljaar 2014-2015 bij alle Quadraam-scholen in de onderbouw 
‘Mediawijsheid’ een vast onderdeel vormt van het leerplan, ofwel ‘curriculum’. De invulling van 
‘Mediawijsheid’ bepaalt de school zelf; hetzij in projecten, als onderdeel van een bestaand vak, of als 
zelfstandig vak. 

 
De belangrijkste zaken die binnen “Mediawijsheid” aan de orde komen zijn: 
• kennis en bewustwording 
• gedrag: gewenst en ongewenst (do’s & dont’s) 
• positief gebruik binnen het onderwijs 

 
Daarnaast zijn er Quadraam breed grenzen bepaald over het gebruik van sociale media voor 
medewerkers en leerlingen. De grenzen voor leerlingen zijn opgenomen in het schoolveiligheidsplan 
van de school. De richtlijnen specifiek voor onze medewerkers zijn al in 2012 vastgesteld en 
gecommuniceerd binnen onze organisatie. 

 
Verder zijn er aanbevelingen gedaan over het vergroten van de kennis en bewustwording bij de 
ouders. Hier wordt op iedere school op eigen wijze invulling aan gegeven. 

 


