
•Ik gebruik een sterk wachtwoord

•Ik geef mijn wachtwoord nooit aan anderen

•Ik gebruik voor elk account een ander wachtwoord

WACHTWOORDEN

•Ik gebruik de schoolmail alleen voor school

•Ik verstuur geen persoonsgegevens via e-mail

•Ik klik niet zomaar op linkjes in e-mail die ik 
niet vertrouw
 

E-MAIL

•Ik WACHT voordat ik iets online plaats: 

Waar:   is het waar wat ik schrijf?

Aardig:   is het aardig wat ik schrijf?

Cruciaal:  is het cruciaal (belangrijk) om   
  dit bericht te plaatsen?

Helpt:   helpt mijn bericht?

Timing:  is het plaatsen van het bericht   
  nu direct nodig of kan dit wachten?

•Ik gebruik op school alleen veilige 
websites

•Ik doe online geen illegale dingen

•Ik ben online altijd een 
vertegenwoordiger van de school en 
handel hiernaar

•Ik maak online duidelijk dat ik op 
persoonlijke titel of namens de school 
spreek

•Ik maak bij online contact met 
ouders/verzorgers en leerlingen alleen 
gebruik van software van school

•Ik maak met minderjarige leerlingen 
geen online accounts aan zonder 
toestemming van de ouders.

VEILIG
ONLINE

•Ik gebruik het schoolnetwerk alleen voor 
school

•Ik vergrendel altijd mijn computer als ik 
er niet achter zit

•Ik scherm mijn gegevens altijd goed af 
voor anderen

•Ik voorkom dat ik mijn laptop kwijtraak

•Ik laat geen vertrouwelijke documenten 
zoals leerling- of personeelsgegevens op 
mijn bureau liggen als ik er niet ben 

•Ik houd me bij het delen van 
persoonsgegevens aan de afspraken 
hierover

LAPTOP &
SCHOOLNETWERK

Gedragsregels medewerkers L d V

•Ik ga op sociale media niet in discussie met een ouder/verzorger of 
leerling 

•Ik zet geen sociale media in mijn lesprogramma in bij leerlingen jonger 
dan 16 jaar, tenzij met toestemming van de ouders/verzorgers

•Ik maak geen opnamen van leerlingen/medewerkers (openbaar) tenzij 
hiervoor expliciet toestemming is gegeven. Hiervoor vraag ik toestem-
ming aan ouders/verzorgers als het gaat om een leerling die jonger is 
dan 16 jaar of aan de leerling zelf als deze 16 jaar of ouder is

ONLINE

SOCIALE
MEDIA 

Scan de QR-code voor onze 
uitgebreide gedragscode 

ICT & sociale media LdV


