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Inleiding
Het Pascal College maakt gebruik van Social Media en beheert daarvoor actief een
Facebookpagina waarop gepubliceerd wordt over de activiteiten die op school plaatsvinden.
De Facebookpagina van het Pascal College is een aanvulling op de schoolwebsite, met als
doel actuele informatieverstrekking, verhoging van de (ouder)betrokkenheid, profilering en
marketing. Hiermee wordt ook een bijdrage geleverd aan het interesseren van potentiële
leerlingen voor onze school. In dit protocol beschrijven we het gebruik en beheer van de
Facebookpagina.
Missie schoolplan 2014 - 2018
Het beheer van de Facebookpagina wordt vormgegeven met de missie van de school in
gedachten, deze is in het schoolplan 2014 2018 van het Pascal College opgenomen: “In 2018
is het Pascal College een zeer gewilde Christelijke school in de Zaanstreek. De leerling met
zijn talent vormt het uitgangspunt. Kwalitatief goed onderwijs moet nieuwsgierig en
leergierig maken en voorbereiden op participatie in de (internationale) samenleving. De
school is prestatiegericht, leerlingen krijgen gelegenheid te excelleren. Het Pascal College wil
een school zijn waar medewerkers en leerlingen samen leren en verantwoordelijkheid voor
elkaar en voor hun omgeving hebben. Leerlingen hebben 'de mooiste tijd van hun leven'.”
Regels voor content op Facebook
Op de Facebookpagina van het Pascal College wordt content geplaatst. Daarbij gelden
onderstaande uitgangspunten als voorwaarden.
 De gedragsregels (voor leerlingen en docenten) die gelden voor de Facebookpagina
van het Pascal College staan beschreven in het Reglement media, (elektronische)
informatie- en communicatiemiddelen van het Pascal College (Mediaprotocol) en de
gedragsregels komen terug in het schoolreglement (genoemd in leerlingenstatuut,
huisregels en informatieboekje) en het pestprotocol.
 De regels omtrent het publiceren van foto’s of ander beeldmateriaal van leerlingen
en personeelsleden van het Pascal College staat beschreven bij punt 3 van het
Reglement media, (elektronische) informatie- en communicatiemiddelen van het
Pascal College.
Beheer van Facebook
Het beheer van de Facebookpagina wordt volgens de onderstaande punten vormgegeven.
 Het beheer van de Facebookpagina ligt in handen van drie docenten (de beheerders)
en de content wordt taaltechnisch gecontroleerd door een docent Nederlands.
 Het Pascal College maakt gebruik van een “pagina” op Facebook. Deze is openbaar
te bezichtigen en belangstellenden kunnen deze volgen door de Facebookpagina te
‘liken’. Zowel het taggen als het plaatsen van berichten op de Facebookpagina is
voor derden niet mogelijk. Dit kunnen alleen de beheerders.
 Van activiteiten in en om de school kunnen foto’s worden gemaakt en deze kunnen
aan de beheerders worden gestuurd.
 De foto’s en tekst worden alleen door de beheerders geplaatst op de
Facebookpagina.
 De beheerders sturen voor het plaatsen van een bericht eerst de tekst door naar de
docent Nederlands. Deze zal het bericht controleren en binnen 24 uur terugsturen
(Dit geldt alleen voor de berichten die bestaan uit meerdere zinnen). Indien het
langer duurt dan 24 uur mogen de beheerders het bericht plaatsen. De docent
Nederlands heeft ook rechten om de content op de Facebookpagina aan te passen
en kan deze desgewenst ook gebruiken.
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De fotoalbums van de schoolwebsite worden niet op de Facebookpagina geplaatst,
wel wordt er bij plaatsing van een nieuw fotoalbum op de Facebookpagina verwezen
naar de website -> leerlingen -> fotoboek
Ongepaste reacties (bijvoorbeeld ongepast taalgebruik), conform de gedragsregels
van de school, worden door de beheerders verwijderd.
Indien er foto’s geplaatst zijn op Facebook en daartegen wordt bezwaar gemaakt
door ouders, leerling of docent, dan worden deze foto’s van de Facebookpagina
verwijderd.
De school blijft Facebook zien als een extra communicatievorm naast de door het
Pascal College gehanteerde communicatiemiddelen als de website en e-mail.
Facebook is geen vervanging voor andere manieren van communicatie op school
(ziekmeldingen, roosters, etc. kunnen niet via Facebook worden doorgegeven).
Facebook is niet bedoeld voor het stellen van vragen. Deze kunnen op de normale
wijze via school gesteld worden.

Formatief beheer in schooljaar 2016-2017
Het beheer van de pagina is in het schooljaar 2016-2017 in handen van dhr. Pot, dhr.
Veldhoen en mevr. Koomen. De spelling van de berichten op de pagina wordt gecontroleerd
door mevr. Melker.

