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Afspraken voor het gebruik mobiele telefoons en het maken van foto’s en film 

Basisschool Prinsehaghe valt onder het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs 

Haaglanden. Wij hanteren daarom het reglement Social Media van SCOH, versie mei 2018. 

In dit reglement staan onder andere het gebruik van mobiele telefoons en het maken van 

foto’s en films beschreven.  

 De school vraagt bij inschrijving van de leerling toestemming van ouders voor het 

publiceren van foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties 

(projectweek, schoolreisje etc.) op sociale media. 

 Het meenemen van een mobiele telefoon naar school is toegestaan. Echter tijdens de 

schooltijden (inclusief de pauzes) is het apparaat uitgeschakeld. Leerlingen geven bij 

binnenkomst het apparaat af aan de leraar. Een leraar kan, wanneer het nodig is voor 

de lessen, de leerlingen toestemming geven om een mobiele telefoon te gebruiken. 

Dit mag alleen in het klaslokaal en niet daarbuiten.   

 We respecteren elkaars privacy. Bij het gebruik van internet en sociale media worden 

er daarom geen informatie, foto’s of video’s verspreid over anderen, als zij daar geen 

expliciete toestemming voor hebben gegeven, of als zij daar negatieve gevolgen van 

kunnen ondervinden. 

 Ouders mogen alleen foto’s, filmpjes en of geluidsopnamen maken in de school of 

van schoolse activiteiten, na toestemming van de leraar of directie.  

 Ouders mogen geen foto’s of filmpjes maken van andermans kinderen en dus ook 

geen foto’s of filmpjes van andermans kinderen publiceren. Foto’s en filmpjes van de 

eigen kinderen, waarop toevallig ook andermans kinderen te zien zijn, mogen alleen 

na expliciete toestemming van de ouders van de andere kinderen worden 

gepubliceerd.  

Internet en sociale media worden alleen gebruikt voor acceptabele doeleinden. Het is 

daarom niet toegestaan om op school:  

a. sites te bezoeken of informatie te downloaden en te verspreiden die pornografisch, 

racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend zijn;  

b. hacken en ongeoorloofd toegang te krijgen tot niet-openbare sites of programma’s;  

c. informatie, foto’s of video’s te delen waarvan duidelijk is dat die niet bedoeld zijn om 

verder te verspreiden.  

Als er geconstateerd wordt dat de afspraken niet worden nageleefd, wordt dit eerst met de 

betrokkene besproken. Bij een ernstige overtreding kan de directie van de school besluiten 

een maatregel op te leggen, die kan bestaan uit het in beslag nemen van de telefoon (of 

vergelijkbare communicatieapparatuur), het uitsluiten van toegang tot het netwerk van de 
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school, het geven van een disciplinaire maatregel (straf) of in het uiterste geval het schorsen 

of verwijderen van de leerling of de medewerker van school. Bij schorsing of verwijdering 

van een leerling wordt er altijd contact opgenomen met de ouders van de leerling. 

Daarnaast kan de directie contact opnemen met de politie indien er sprake is van een 

strafbaar feit. 

 

 

 


