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Foto’s op sociale media

Beste ouders

Onlangs kregen we de melding dat er foto’s – genomen op school, tijdens een les - gepost waren
op Snapchat. Snapchat is een app waarin je foto’s en video’s makkelijk kunt versturen naar
vrienden. Anders dan Whatsapp kunnen je vrienden de foto maar enkele seconden zien.
Personen die op deze foto’s te zien zijn hebben geen toestemming gegeven; niet om deze foto’s te
maken én niet om deze te verspreiden.
Verschillende leerlingen zijn lid van deze groep en hebben deze foto’s gezien. We reageerden al op
het niveau van de direct betrokken leerlingen en personeelsleden. Daarnaast vinden we het nodig
om te reageren op het niveau van de hele school.
Al onze leerlingen krijgen vandaag deze brief mee waarin we enkele zaken uit het schoolreglement
(zie onze website, bij ‘Pedagogisch project) nog eens onder de aandacht willen brengen.
 p. 22: Gebruik en zichtbaar bezit van gsm en andere foto- en audioapparatuur is op school
niet toegestaan vanaf 8 uur en tot het einde van het laatste lesuur van de dag. Die
voorwerpen kunnen in bewaring genomen worden tot het einde van de lesdag. Je gebruikt
je gsm en aanverwante apparatuur dus niet op school, tenzij de leerkracht daartoe
toestemming geeft in het kader van de les.
 p. 25: Volgens de privacywet mag je beeld- of geluidsopnamen waarop medeleerlingen,
personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of
doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.
Ook in de klas zal hier aandacht aan besteed worden, al of niet in het kader van een les. We zouden
het op prijs stellen als u hier thuis ook met uw zoon of dochter over praat. Meer info vinden jullie
o.a. op volgende sites:
 http://www.childfocus.be/nl/preventie/veilig-internetten/ouders
 https://mediawijs.be/nieuws/je-kind-snapchat-je-rol-ouder
We vragen u om deze brief te ondertekenen en mee te geven met uw zoon of dochter, ten laatste
op maandag 20 november. Zo weten we dat u op de hoogte bent. De brieven worden per klasgroep
afgegeven aan het onthaal.
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