
Richtlijnen voor leerlingen bij het gebruik van sociale media, internet en e-mail 

 

DO’S  

 

Zorg dat je de huisregels, het leerlingenstatuut en 

het Internet- en Sociale Media Protocol van het Esdal 

College kent.  

Zet alleen dingen online die je zelf hebt gemaakt en 

die anderen geen kwaad doen. Een foto, filmpje of 

geluidsopname van iemand anders plaatsen zonder 

zijn toestemming mag dus niet. 

Houd je aan de algemeen geldende fatsoensnormen. 

Gebruik je gezond verstand en wees beleefd. 

Wees jezelf en spreek namens jezelf. Zeg duidelijk 

dat het jouw mening is. 

Toon respect voor andere culturen, religies, 

waarden, etc.  

Meld beveiligingslekken of vermoedens hiervan bij 

de systeembeheerder. 

Bescherm jezelf: informatie die eenmaal op het 

internet staat, kan er bijna niet meer af. Van wat nu 

een leuke grap lijkt, kun je jaren later nog last 

krijgen.  

Houd je persoonlijke user-id en wachtwoord voor 

jezelf en evt. je ouders/verzorgers. 

Houd je aan de algemene internet gedragsregels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DON’TS 

 

Gebruik geen sociale media tijdens de les, behalve 

als je daarvoor toestemming hebt van je docent. 

Zet geen kwetsende, dreigende, seksueel getinte en 

discriminerende berichten online. Gebruik daarvoor 

dus ook je school e-mailadres en de computers van 

de school niet. 

Bezoek geen sites die pornografisch, beledigend, 

gewelddadig of discriminerend zijn. 

Zet geen vertrouwelijke dingen online. Wat jij niet 

wilt dat een ander over jou weet, zet dat ook niet 

online over een ander. 

Gebruik geen programma’s die het netwerk onnodig 

belasten of vertragen. Download en installeer geen 

software, verspreid geen virussen. 

Je mag geen bestanden hacken of beschadigen. 

Laat een zelf gestarte internetsessie niet door 

anderen gebruiken en gebruik geen door een ander 

gestarte internetsessie. 

Stoor bij internetgebruik geen overige leerlingen en 

medewerkers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de volledigheid verwijzen wij naar het 

uitgebreidere Internet- en Sociale Media Protocol 

op onze website, dat in voorkomende gevallen 

leidend zal zijn. 

 


