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Algemeen






De School met de Bijbel beschikt over een openbare Facebook pagina die voor iedereen te
bereiken is via: https://www.facebook.com/schoolmdbijbel/?ref=hl Ook voor mensen zonder
Facebook is deze pagina te bekijken.
Het doel van de Facebook pagina is om ouders een ‘kijkje in onze school’ te laten nemen, door
positieve, korte en up to date berichten te plaatsen
De volgende informatie zal op onze Facebook pagina gedeeld worden:
o Korte verslagen van activiteiten in een bepaalde klas of algemene schoolactiviteiten;
o Korte foto-impressies van activiteiten (onze schoolwebsite is en blijft de officiële plek
waar alle fotoalbums van schoolactiviteiten gepubliceerd worden).
o Herinneringen aan school-activiteiten.
Alle andere school-informatie en belangrijke mededelingen zullen niet via de Facebook pagina
gecommuniceerd worden. Deze informatie zal via de nieuwsbrieven en de schoolwebsite
(www.bijbel.fortior.nl) gecommuniceerd worden!

Reageren






Elke Facebook gebruiker kan de Facebook pagina ‘leuk vinden’, reageren op geplaatste berichten
of berichten delen. De school zal echter niet reageren op vragen vanuit Facebook. Indien u een
specifieke vraag heeft aan de school verzoeken wij u deze telefonisch of via de email aan ons
door te geven.
Onze Facebook pagina is niet bedoeld voor het voeren van discussies of het geven van feedback.
Uiteraard staan we wel altijd open voor Feedback: hiervoor kunt u ons ook altijd bellen, e-mailen
of langskomen.
Indien ongepaste, onjuiste of misplaatste berichten of reacties op onze Facebook pagina
geplaatst worden – zullen deze door onze beheerders verwijderd worden. Daarbij zullen we ook
even contact opnemen met diegene die het bericht heeft geplaatst.
We verzoeken ouders vriendelijk om foto’s die gemaakt zijn in of rondom onze school niet te
plaatsen op Facebook of andere internetpagina’s.

Privacy
Op de Facebookpagina worden door de school foto’s geplaatst. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met de
privacy van onze leerlingen en medewerkers. Daarom worden er enkel ‘algemene’ impressiefoto’s
geplaatst van activiteiten en geen foto’s van individuele leerlingen. Ook zullen er geen namen van
leerlingen genoemd worden.

Indien u vragen heeft m.b.t. onze Facebook pagina kunt u ons bellen of e-mailen.
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