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Reglement sociale media IVO Deurne  
 
Algemeen. 
Leerlingen en medewerkers maken gebruik van devices van school of van devices die persoonlijk eigendom 
zijn. Een device is een computer/laptop/Chromebook, mobiele telefoon of ander elektronisch apparaat dat 
dient als een informatiedrager, met een mogelijke internetverbinding. 
Onder sociale media vallen alle online platforms waarbij de gebruikers zelf voor de inhoud zorgen d.m.v. tekst, 
geluid, afbeelding/foto of film. Dit betreft o.a. e-mail, WhatsApp, YouTube, Facebook, Snapchat en Instagram.   
 
Hoofdregel voor leerlingen en medewerkers. 
1. Iedereen die gebruik maakt van sociale media houdt zich aan de wet en respecteert ieders privacy. 
 
2.  Voor leerlingen van IVO Deurne gelden specifiek de volgende regels:  
a. Bij gebruik van je inlogaccount op school ga je automatisch akkoord met de gebruiksregels van school die 

in dit reglement zijn opgenomen.  
b. Plaats of verzend geen tekst-, geluid-, beeld- of filmmateriaal dat 

- een ander kan ervaren als kwetsen, pesten of intimideren 
- gewelddadig, discriminerend, racistisch of seksistisch is 
- voor jezelf niet prettig voelt of waarvan je weet dat het niet goed is. 

c. Persoonlijke devices staan in de leslokalen uit en zijn opgeborgen, tenzij de docent opdracht of 
toestemming geeft tot gebruik.  

d.  In het schoolgebouw en op het schoolterrein worden geen opnames (geluid, foto’s of filmpjes) gemaakt 
van medeleerlingen of medewerkers. Dit is alleen toegestaan als een docent of kerngroepleider hiervoor 
toestemming geeft en de betrokkenen hiermee akkoord zijn.  

e.  Gebruik devices van school alleen voor schoolse zaken.  
f.  Geef geen persoonlijke informatie aan onbekenden, zoals naam, adres, telefoonnummer, wachtwoorden 

en pincodes.   
 
3. Maatregelen die de school kan nemen bij overtreding van een regel in dit reglement. 
a. Een mondelinge of schriftelijke waarschuwing.  
b. Corvee-opdrachten, nablijven en/of eerder melden op school.  

Bij de volgende maatregel worden de ouders op de hoogte gesteld. 
c.  Door de school in bewaring nemen van een persoonlijk device voor maximaal één dag.  

Bij de volgende maatregelen worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek. 
d.  Schorsing voor 1 dag 
e.  Schorsing voor maximaal 5 dagen 
f.  Voordracht tot verwijdering.  

In geval van het overtreden van de wet zal de politie worden ingeschakeld. 
 
 
 


