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Gedragscode gebruik elektronische communicatiemiddelen
Deze gedragscode geldt voor eenieder die werkzaam is voor Stichting Fortior.
Onder Elektronische Communicatiemiddelen worden verstaan: (mobiele) telefoon,
internet, email en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- en
communicatiemiddelen die ter beschikking worden gesteld door Stichting Fortior.
Werkgever behoudt zich het recht voor om de toegang tot communicatiemiddelen te
beperken zoals het beperken van toegang tot bepaalde sites en (mobiele)
telefoonnummers. Met name sites met, of nummers die toegang bieden tot een
pornografische, racistische, discriminerende of een op entertainment gerichte
inhoud zullen (kunnen) worden geweerd.
Medewerkers van Stichting Fortior dienen zich te houden aan de door werkgever
opgestelde regels en procedures t.a.v. correct gebruik van Elektronische
Communicatiemiddelen. Denk hierbij aan:
• correct taalgebruik,
• correct ondertekenen van (schriftelijke) correspondentie,
• het vertegenwoordigen van werkgever.
Het is in het bijzonder niet toegestaan om op internet of via e-mail:
• sites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of
aanstootgevend materiaal bevatten;
• pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend
materiaal te bekijken of te downloaden of te verspreiden;
• zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot niet openbare bronnen op het
internet;
• opzettelijk informatie waartoe men via internet toegang heeft verkregen
zonder toestemming te veranderen of te vernietigen;
• berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen;
• dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische dan wel discriminerende
berichten te verzenden of door te sturen;
• door middel van Elektronische Communicatiemiddelen in strijd met de wet of
onethisch te handelen.
Het gebruik van Elektronische Communicatiemiddelen wordt vastgelegd. Deze
registratie geschiedt om het beheer, de continuïteit, de veiligheid, de integriteit
en de beschikbaarheid van de infrastructuur en de diensten te waarborgen,
verstoring van bedrijfsprocessen en andere (financiële) schade tegen te gaan en
om toezicht te houden op de naleving van het gedragsprotocol binnen
de stichting.
Het algemene toezicht op het gebruik van Elektronische Communicatiemiddelen kan
bestaan uit het (van tijd tot tijd) (steekproefsgewijs) controleren van gegevens.
Daartoe kunnen lijsten van bezochte internetsites, van verstuurde e-mails en van
de namen en nummers van gevoerde telefoongesprekken worden uitgedraaid. Deze
lijsten zijn anoniem.
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Het is de werkgever in beginsel toegestaan de vastgelegde gegevens ten aanzien
van het gebruik van Elektronische Communicatiemiddelen te analyseren ten
behoeve van het onderzoeken van ongeoorloofd gedrag indien er sprake is van een
redelijke verdenking of vermoeden van een ongeoorloofde handeling door één of
meerdere werknemers. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat andere middelen zijn
uitgeput, dat er een zwaarwichtig belang van de stichting in het geding is en dat bij
de uitvoering rekening wordt gehouden met de ernst van de gevolgen voor de
betrokken werknemer(s) en de wijze waarop in de bescherming van de privacy van
de werknemers wordt voorzien.
De betreffende gegevens worden bewaard zolang dit in het kader van nader
onderzoek en eventueel te treffen maatregelen jegens een gebruiker noodzakelijk
is.
Bij handelen in strijd met deze “Gedragscode voor gebruik Elektronische
Communicatiemiddelen of de algemeen geldende normen en waarden, kunnen
afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding maatregelen worden
getroffen. Hierbij gaat het om disciplinaire en arbeidsrechtelijke maatregelen die
vermeld staan in de CAO PO. Denk hierbij aan berisping, overplaatsing, schorsing
en beëindiging van de aanstelling.

Algemene afspraken
•
•
•

•
•

•

•

Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden.
Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen
bekijken.
De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen
vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is meestal
immers niet hun schuld.
Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen.
Informatie die terug te voeren is op leerlingen (bijv. namen in combinatie met
foto’s van kinderen) mag niet op het openbare deel van het net (schoolwebsite)
gepubliceerd worden.
Als ouders bezwaar hebben tegen het publiceren van individuele foto’s of
publicatie op het open en/of besloten deel van de schoolwebsite kunnen ze dat
aangeven op het inschrijfformulier. Werk in het Kidsweb wordt altijd op het
besloten deel van de schoolwebsite gepubliceerd. Hiervoor is dus een
gebruikersnaam en wachtwoord vereist.
Binnen het schoolaccount is het niet toegestaan, via sociale netwerken,
contacten met leerlingen te onderhouden welke niet werk-gerelateerd zijn.
Medewerkers die buiten het schoolaccount, via sociale netwerken, niet werkgerelateerde contacten onderhouden met leerlingen kunnen ter verantwoording
worden geroepen. Medewerkers dienen professioneel en met gepaste afstand om
te gaan met leerlingen
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•

Via het intranet (Plaza) is chatten met leerlingen toegestaan met dien verstande
dat de chatsessies worden gelogd. De chatsessies kunnen na schriftelijke
toestemming van de medewerker of na schriftelijke toestemming van de
werkgever bekeken worden. Indien de werkgever schriftelijk toestemming
verleent tot inzage van de chatsessies moet de betrokken medewerker hiervan
op de hoogte worden gesteld.

Een ondertekend exemplaar van deze “Gedragscode gebruik Elektronische
Communicatiemiddelen” wordt in het persoonlijk dossier van de medewerker
bewaard.

Datum:

Handtekening medewerker:

Handtekening voorzitter college van bestuur Stichting Fortior:
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