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Kaderregeling digitale gedragscode Meridiaan College voor leerlingen  

 

Vastgesteld door het College van Bestuur en van instemming voorzien door de 
Medezeggenschapsraad op 15 juni 2016  
 
Vooraf 
In de Kadernotitie “Veiligheid en voorkomen van seksuele intimidatie, racisme, agressie, pesten en 
geweld” van juni 2013 staan de volgende bepalingen: 
(5h) Op iedere vestiging is er een gedragscode met gedragsregels en deze gedragsregels worden 
door iedereen consequent gehandhaafd. 
(5j) Elke vestiging geeft invulling aan de digitale gedragscode voor leerlingen en de digitale 
gedragscode medewerkers zoals die gelden op het Meridiaan College. 
 
Gedragsregels dienen twee doelen: 
- In preventieve zin zijn het regels die een leidraad vormen voor gedrag en voorkomen op deze wijze 
ongewenste gedragingen en klachten. 
- In curatieve zin bieden de regels een maatstaf voor disciplinaire maatregelen bij 
grensoverschrijdend gedrag. 
 
Gedragsregels dienen te verwijzen naar concreet gedrag en duidelijk te zijn. De kracht van 
gedragsregels neemt toe als het gaat om school(=vestigings)eigen regels, dus om regels die de 
school zelf heeft vastgelegd. Als bij het opstellen van die schooleigen regels de leerlingen direct zijn 
betrokken dan zullen de gedragsregels effectiever zijn. 
Daarnaast kunnen de schooleigen regels beter zijn afgestemd op het pestprotocol en mogelijke 
andere beleidsdocumenten van de school. 
Daarbij moet ook in het oog worden gehouden dat een teveel aan regels de handhaving in de 
praktijk zal bemoeilijken. Op ieder vestiging is afgesproken welke regels gelden en hoe de 
handhaving concreet is geregeld. 
 
Uitwerking 
 
1. Algemene bepalingen 

a. Door de scholen van het Meridiaan College worden eigen digitale gedragsregels opgesteld. 
Deze worden tenminste eenmaal per vier jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld. 

b. De gedragscode/gedragsregels worden opgesteld samen met leerlingen van de school. 
c. De ad 2 t/m 10 van deze notitie opgenomen regels maken (eventueel in aangepast 

taalgebruik) tenminste deel uit van deze gedragsregels.  
d. De schooleigen digitale gedragsregels worden ter instemming voorgelegd aan de DMR. 
e. De vastgestelde regels worden volgens een vastgesteld protocol met de leerlingen 

besproken. 
 

2. Leerlingen van het Meridiaan College mogen alleen ten behoeve van hun schoolwerk gebruik 
maken van het computernetwerk van de school (inclusief de internetverbinding) en de verstrekte 
elektronische werkomgeving, tenzij hen door de docent, dan wel een andere door de school 
aangestelde medewerker nadrukkelijk toestemming is verleend voor ander gebruik dan 
schoolwerk.  De leerling dient zich te houden aan de door de school opgestelde regels. 
 

3. De gedragsbepalingen hebben betrekking op zowel het gebruik van het internet van de school 
(inclusief door de school verstrekte elektronische werkomgeving) als het gebruik van sociale 
media, van mobiele telefoons, smartphones, tablets etc. in relatie tot school. 
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4. Het is niet toegestaan om op het schoolnetwerk (inclusief internet): 
a. pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal te 

bekijken of te downloaden
1
; dit geldt eveneens voor illegale en commerciële muziek en films; 

b. spellen te spelen of te downloaden, te winkelen, te gokken en chatboxen te bezoeken; 
c. zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot niet openbare bronnen op het internet; 
d. opzettelijk informatie zonder toestemming te veranderen of te vernietigen; 
e. zich toegang te verschaffen tot gegevens waartoe men niet door een beheerder is 

geautoriseerd; 
f. anderszins op het internet ongewenst, onaanvaardbaar, ongepast of in strijd met de wet te 

handelen. 
 

5. Het is niet toegestaan: 
a. berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen; 
b. dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische dan wel discriminerende berichten te 

verzenden of door te sturen; 
 

6. Wachtwoorden en inlognamen zijn persoonsgebonden en mogen niet aan anderen worden 
gebruikt en verstrekt. 
 

7. Het is niet toegestaan om, zonder nadrukkelijke, tevoren gegeven toestemming, medewerkers 
en leerlingen te fotograferen, te filmen of audiovisueel op te nemen en/of te verspreiden. Het is 
nooit toegestaan te fotograferen of te filmen in kleedkamers. Toetsen, tentamens en examens 
mogen niet worden gefotografeerd.  

 
8. Een leerling heeft het recht om foto’s met zijn/haar beeltenis op de website van de school te 

laten verwijderen. 
 

9. De directeur van de school heeft de mogelijkheid naleving van de gedragsregels te (laten) 
controleren
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.  

Bij handelen in strijd met deze gedragsregels kunnen afhankelijk van de aard en ernst van de 
overtreding maatregelen worden getroffen. Mogelijk kan het daarbij gaan om het verbod op 
gebruik van schoolvoorzieningen zoals het laten blokkeren van de leerlingenaccount of om 
schorsing of verwijdering. 

 
10. In alle gevallen waarin de gedragsregels van de school niet voorzien beslist de directeur van de 

school. 
 

 

                                                 
1
 Tenzij om educatieve redenen het past in een schoolopdracht, bijv. een anti-racisme-project 

2
 Wanneer en hoe controle kan en mag plaatsvinden is vastgelegd in een afzonderlijk protocol. 


