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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Brugklassen 
 

 

 

 

 

Datum:   6 oktober 2017 

Kenmerk: 17064/ALB 

Betreft:  mediacontract 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van onze brugklasleerlingen, 

 

Afgelopen weken heb ik met de brugklasleerlingen gesproken over media in het algemeen 

en social media in het bijzonder. Op de vraag wie van de brugklassers een telefoon heeft, 

was het antwoord 100%! Het is duidelijk dat er, door de opkomst van de smartphone en de 

social media, ook op school aandacht aan besteed moet worden. We doen dit, onder andere, 

in de mediawijsheidles. 

De afgelopen jaren hebben we alle brugklassers een social mediacontract voorgelegd. Dit 

doen we dit jaar ook weer. Voor ons als school zijn dit de regels waarvan wij vinden dat de 

leerling ze behoort na te komen.  

Dit contract leggen we in een van de komende lessen mediawijsheid voor aan de leerlingen. 

Zou u zo vriendelijk willen zijn dit alvast met uw zoon of dochter te bespreken? Het contract 

staat op de volgende pagina. 

Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd even mailen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Willem Aalbers 

Docent mediawijsheid 
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Haarlem, 6 oktober 2017 

 

Betreft: contract “Hoe gaan we op Het Schoter om met Social Media? 

 

Beste leerling, 

Tijdens de lessen mediawijsheid hebben we het uitgebreid gehad over de omgangsnormen 

en omgangsvormen op Social Media.  

In alle klassen waren we het snel eens over wat absoluut wel, en wat absoluut niet kan op 

Social Media. Elke leerling heeft voldoende tijd gehad om hier goed over na te denken. Er is 

niet één leerling geweest die heeft gemeld het niet eens te zijn met onderstaande zaken. 

Het is elke leerling duidelijk dat het begrip “Social” in Social Media, ook betekent dat we 

sociaal met elkaar omgaan. We houden rekening met elkaar en we respecteren elkaar! 

Wat kan wel en wat kan niet op Social Media? 

Wel? Niet? 

Je uit je altijd respectvol op Social Media. Het Schoter heeft een actief anti-pest beleid. 
Pesten is uiteraard niet toegestaan op Social 
Media! 

Je bent vriendelijk naar elkaar toe op Social 
Media. Je spreekt elkaar op een normale manier 
aan. 

Je scheldt niet en maakt geen ruzie op Social 
Media.  

Vragen over huiswerk en andere schoolse zaken 
zijn natuurlijk toegestaan. 

Hacken en wachtwoorden van anderen 
gebruiken/afkijken is niet toegestaan. Ook een 
“nepaccount” van iemand maken doen we niet. 

Grappige filmpjes van mensen die er hun geld 
mee verdienen doorsturen (bv Vines) mag wel. 

Je deelt, verstuurt en maakt geen 
aanstootgevende foto’s en/of filmpjes.   

Foto’s versturen/delen mét toestemming is 
toegestaan. 

Het versturen van foto’s/filmpjes zonder 
toestemming is niet toegestaan. 

 

Ik ben het eens met de bovenstaande afspraken en ik beloof ik dat ik me zal houden 

aan deze afspraken! 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

(Naam) 

 

 

…………………… 

(Klas) 

 


