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Inleiding 
Steeds meer en in steeds meer verschijningsvormen komen elektronische communicatie- en 
opnameapparatuur de school binnen. Niet al die apparaten dienen een onderwijskundig doel, of zijn 
eigendom van de school of het bestuur. Binnen de scholen van PCPO Midden-Brabant (PCPO) trachten we 
de veiligheid van ons personeel en hun bezittingen te garanderen en zijn er afspraken gemaakt met 
betrekking tot het verantwoord gebruik ervan. 
 
Als basis voor de tekst van dit document gebruikten we het document ‘Elektronische informatie- en 
communicatiemiddelen (EIC)-modelregeling voor personeel PO en VO’ (versie november 2014) dat werd 
verstrekt door Verus.1 
 
De EIC-modelregeling betreft het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail en andere huidige en 
toekomstige elektronische informatie- en communicatiemiddelen zoals deze ter beschikking worden 
gesteld of worden gefinancierd door de school (als werkgever) en uw eigen apparatuur tijdens werkuren. In 
de tekst wordt hiernaar in algemene zin verwezen als ‘elektronische informatie- en communicatiemiddelen’. 
 
Binnen PCPO Midden-Brabant staan we voor kaderstellend beleid op bestuursniveau en vullen scholen dit 
kader schoolspecifiek in.  

                                                           
1 Er zijn school- en bestuursspecifieke afspraken toegevoegd, weggelaten en of gewijzigd. Voor de volledige tekst verwijzen wij u naar de website 

van Verus. 
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Artikel 1: Doel en werkingssfeer van deze regeling 
1. Deze regeling geeft de wijze weer waarop binnen de organisatiedelen van stichting PCPO Midden-

Brabant (hierna PCPO) wordt omgegaan met elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC). 
Deze regeling omvat gedragsregels ten aanzien van verantwoord gebruik en geeft regels over de wijze 
waarop controle plaatsvindt.  

2. Onverantwoord gebruik is gebruik tegenstrijdig aan de doelstelling en identiteit van de stichting / 
school, zowel in persoonlijk gebruik als in relatie tot anderen binnen of buiten de stichting.  

3. Deze regeling geldt voor een ieder die ten behoeve van de school werkzaamheden verricht. 
 

Artikel 2: Gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen 
1. Het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen is primair verbonden met 

taken/bezigheden die voortvloeien uit de functie van de medewerker2. E-mailcommunicatie heeft 
slechts plaats via het schoolaccount. Gedragsregels die gelden voor het ondertekenen van schriftelijke 
correspondentie, het vertegenwoordigen van de school, het verzenden van post, zijn ook van 
toepassing op gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen. Zakelijke mail wordt 
standaard ondertekend met een per cluster vastgestelde zakelijke handtekening. 

2. Medewerkers mogen de hen ter beschikking gestelde elektronische informatie- en 
communicatiemiddelen gebruiken voor persoonlijke doeleinden, mits dit niet storend is voor de 
dagelijkse werkzaamheden of het systeem en mits hierbij wordt voldaan aan de verdere regels van 
deze regeling. Tijdens lestijden dient gebruik lesgericht zijn. 

3. Het is niet toegestaan om elektronische informatie- en communicatiemiddelen voor doeleinden te 
gebruiken die strafbaar en/of tegenstrijdig aan de doelstellingen/identiteit van de organisatie en/of 
onverenigbaar zijn met de functie.  

4. Het is uitsluitend toegestaan om foto’s, video’s of ander materiaal van op school werkzame personen 
of leerlingen of andere bij de school betrokkenen te maken, te delen en/of te publiceren na 
voorafgaande toestemming van betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger. In alle gevallen 
moet de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) nageleefd worden;  

5. User-identificatie (gebruikersnaam) en authenticatie (bijvoorbeeld wachtwoord) zijn 
persoonsgebonden en mogen niet aan anderen worden doorgegeven. 

6. Onbedoelde inbreuken op beveiliging, van binnenuit of van buiten de school dienen onmiddellijk aan 
de systeembeheerder gemeld te worden. 

 
Artikel 3: Sociale media in de school 
 

Voor alle gebruikers (medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers) 
1. Het is medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers alleen toegestaan om tijdens de lessen actief te 

zijn op sociale media als dit past binnen de (les)taak; 
2. Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen vertrouwelijke of 

persoonlijke informatie betreft, andere betrokkenen niet schaadt en uitsluitend na vooraf gekregen 
toestemming van betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger. In alle gevallen moet de WBP 
nageleefd worden;  

3. De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die hij of zij publiceert op de sociale 
media;  

4. Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor 
onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht; 

                                                           
2 Onder medewerkers worden ook invallers, stagiaires en vrijwilligers gerekend. 
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5. Medewerkers dienen zich bewust te zijn van hun professionele rol wanneer zij ‘vrienden’ zijn of worden 
met leerlingen of ouders/verzorgers en dienen (professionele) dilemma’s te vermijden. Het expliciet 
verbieden om ‘vrienden’ te worden is onmogelijk, omdat personeelsleden soms ook ouder of familielid 
van leerlingen en medewerkers zijn. 

 

Voor medewerkers tijdens werksituaties 
1. Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van sociale media: 

privémeningen van medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de officiële standpunten 
van de onderwijsinstelling;  

2. Indien een medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met PCPO 
en haar scholen dient de medewerker te vermelden dat zij3 medewerker is van de stichting en of de 
school;  

3. Als online communicatie dreigt te ontsporen dient de medewerker direct contact op te nemen met 
haar leidinggevende om de te volgen strategie te bespreken;  

4. Bij twijfel of een publicatie die in strijd is met deze richtlijnen neemt de medewerker contact op met 
haar leidinggevende. 

 

Voor medewerkers buiten werksituaties 
1. Het is de medewerker toegestaan om werkgerelateerde onderwerpen te publiceren mits het geen 

vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie over de school, zijn medewerkers, leerlingen, 
ouders/verzorgers of andere betrokkenen betreft. Tevens mag de publicatie de naam van de school 
niet schaden; 

2. Indien de medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met de 
onderwijsinstelling dient medewerker te vermelden dat zij medewerker is van PCPO en de betreffende 
school; 

3. Indien de medewerker over PCPO of een of meerdere van haar scholen publiceert dient zij het bericht 
te voorzien van het bericht dat de standpunten en meningen in dit bericht de eigen persoonlijke 
mening is en los staan van eventuele officiële standpunten van PCPO en of de betreffende school. 
Verder meldt de medewerker dat zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud en uitlatingen van derden.  

 

Sancties en gevolgen voor medewerkers, leerlingen en/of ouders/verzorgers 
1. Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol maken zich mogelijk schuldig aan plichtsverzuim. 

Sancties, aangifte of een klacht kunnen het gevolg zijn van (verwijtbaar) gedrag of nalatigheid.  Alle 
correspondentie over dit onderwerp wordt opgenomen in het personeelsdossier; 

2. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en de gevolgen worden naar medewerkers toe 
rechtspositionele maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, berisping, schorsing, ontslag 
of ontslag op staande voet; 

3. Leerlingen en/of ouders/verzorgers die in strijd met dit protocol handelen maken zich mogelijk schuldig 
aan verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie over dit onderwerp wordt opgenomen in het 
leerlingendossier van een van de kinderen; 

4. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen en/of 
ouders/verzorgers toe maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing en 
verwijdering van school; 

5. Indien de uitlating van leerlingen, en/of ouders/verzorgers en medewerkers mogelijk een strafrechtelijke 
overtreding inhoudt zal door PCPO aangifte bij de politie worden gedaan. 

 

                                                           
3 In dit document is gekozen voor de vrouwelijke vorm. Waar zij/haar staat kan ook hij/hem worden gelezen. 
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Artikel 4: Meldingsplicht 
Een vermoeden van misbruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen moet direct worden 
gemeld bij schoolleiding en/of bij het bestuur. 
 

Artikel 5: Controle 
1. Als een lid van de schoolleiding of de systeembeheerder merkt of er op geattendeerd wordt dat het 

EIC-gedrag van een personeelslid niet binnen deze kaders verloopt, wordt de collega hier op gewezen 
en wordt een controle van zijn EIC-acties door bevoegde personen als mogelijkheid genoemd. 

2. Elektronische informatie- en communicatieberichten van de schoolleiding, de bestuurder, 
vertrouwenspersonen en andere personeelsleden met een vertrouwensfunctie, gecommuniceerd in 
het kader van hun functie, zijn in beginsel uitgesloten van controle. Dit geldt niet voor de controle bij 
een ernstig vermoeden van misbruik. 

 
Artikel 6: Procedure mailadressen 
Mailadressen personeel 
Met de door PCPO verstrekte inloggegevens is het mogelijk in te loggen op de webmail. Voor iedere 
medewerker geldt hiervoor:  voornaam.achternaam@pcpomiddenbrabant.nl of 
voornaam.voorvoegselachternaam@pcpomiddenbrabant.nl (voorvoegsel en achternaam aan elkaar vast) 
 

Keuze e-mailadres vrouwelijk personeel 
Een nieuw vrouwelijk personeelslid kan kiezen uit de mogelijkheden:  
Voornaam.meisjesnaam@pcpomiddenbrabant.nl 
Voornaam.getrouwdenaam@pcpomiddenbrabant.nl 
Als er een tweede personeelslid zou komen met dezelfde naam, dan wordt de eerste letter van de tweede 
voornaam achter de roepnaam gezet.  
 
Het aanmaken van een nieuw mailadres gebeurt via de bovenschoolse ICT-coördinator. Het aanvragen van 
een nieuw mailadres kan door de directie, de locatiecoördinator, de administratief medewerker, de 
bestuurder of de managementassistente van het bestuur. 
De volgende personeelsleden krijgen een mailadres van PCPO: 

 Personeelsleden met een dienstverband voor onbepaalde tijd; 

 Personeelsleden met een tijdelijke aanstelling; 

 Langdurige invallers (langer dan 12 weken); 

 LIO-stagiaires; 

 Onderwijsondersteunend personeel met een aanstelling voor onbepaalde tijd. 
 

Procedure voor het aanmelden van een mailadres: 
 De melding komt binnen bij de bovenschools aangewezen ICT- verantwoordelijke(n), verder te noemen 

bovenschools ICT-er; 

 Het mailadres wordt aangemaakt en de gebruiker wordt toegevoegd in de betreffende 
distributielijsten; 

 De aanvrager krijgt een mail met de inloggegevens; 

 Het mailadres wordt doorgegeven aan het administratiekantoor t.b.v. de administratie. 
 

mailto:voornaam.achternaam@pcpomiddenbrabant.nlo
mailto:voornaam.voorvoegselachternaam@pcpomiddenbrabant.nl
mailto:Voornaam.meisjesnaam@pcpomiddenbrabant.nl
mailto:Voornaam.getrouwdenaam@pcpomiddenbrabant.nl


Stg. Protestants Christelijk Primair Onderwijs 

Midden-Brabant 

 
8 

 

Procedure voor het aanmaken, wijzigen of opzeggen van een mailadres 
Het aanbrengen van wijzigingen aan of het opzeggen van een mailadres gebeurt via een mail aan de 
bovenschools ICT-er, waarin naam, taak / rol binnen de school / organisatie, de ingangs- of einddatum en 
het privé mailadres van de leerkracht (voor het toezenden van de bevestigingsmail) worden vermeld. 
 

Wanneer kan een wijziging/opzegging worden gedaan? 
 Huwelijk (wijziging naam); 

 Echtscheiding (wijziging naam); 

 Overlijden; 

 Beëindiging dienstverband. 
 
Bij een conflict op de werkvloer kan een account tijdelijk worden geblokkeerd. Dit om te voorkomen dat 
onder de naam van PCPO belastende mails worden verstuurd of met als doel de medewerker (tijdelijk) uit 
te sluiten van zakelijk mailverkeer. Tot deze actie kan alleen worden overgegaan door de (cluster)directeur 
of bestuurder.  
 

Procedure voor het wijzigen van een mailadres 
 De melding komt binnen bij de bovenschools ICT-er; 

 Het adres wordt aangepast; 

 De aanvrager krijgt een mail met de nieuwe gegevens; 

 Het gewijzigde mailadres wordt doorgegeven aan het administratiekantoor  t.b.v. de administratie. 
 

Procedure voor het opzeggen van het mailadres 
 De melding komt binnen bij de bovenschools ICT-er; 

 De bovenschools ICT-er blokkeert het account; 

 De bovenschools ICT-er zorgt voor verwijdering uit de distributielijsten; 

 Het administratiekantoor wordt op de hoogte gebracht van de verwijdering van het mailadres; 

 Bij vrijwillig ontslag, geeft de leidinggevende de vertrekkende medewerker 10 werkdagen tijd om de 
persoonlijke gegevens veilig te stellen, waarna het mailadres wordt geblokkerd. 

 Bij onvrijwillig ontslag kan de leidinggevende,  indien gewenst, vragen om een nieuw wachtwoord, 
zodat de gegevens in de mailbox en de Onedrive voor de organisatie beschikbaar blijven.  

 Na 3 maanden wordt het account definitief verwijderd door de bovenschools ICT-er. 
 

Leerlingen 
Het is mogelijk voor leerlingen om een mailadres op naam van de stichting te ontvangen. Hierdoor is het 
beter mogelijk om met de leerlingen te communiceren of te gaan werken met werkmappen voor 
individuele leerlingen via SharePoint.  
 
Het wachtwoord wordt aan alle leerlingen verstrekt in combinatie met het e-mailadres via een lijst aan de 
ICT-er. Het wachtwoord is niet te wijzigen. Leerlingen die hun wachtwoorden kwijt raken, kunnen via de 
ICT-er van de school bij de bovenschools ICT-er een nieuw wachtwoord aanvragen.  
 

Keuze e-mailadres leerlingen 
Voor leerlingen geldt: voornaam.achternaam@pcpomiddenbrabant.nl 
of voornaam.voorvoegselachternaam@pcpomiddenbrabant.nl 
Voor groepen geldt: groepsnaam@pcpomiddenbrabant.nl  

mailto:voornaam.achternaam@pcpomiddenbrabant.nl
mailto:voornaam.voorvoegselachternaam@pcpomiddenbrabant.nl
mailto:groepsnaam@pcpomiddenbrabant.nl
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Als er een leerling zou komen met dezelfde naam, dan wordt de eerste letter van de tweede voornaam 
achter de roepnaam gezet of het cijfer 1.  
 

Procedure mailadressen leerlingen en groepen 
Het aanmaken van een nieuw mailadres gebeurt door de bovenschools ICT-er. Het aanvragen van een 
nieuw mailadres voor een leerling gebeurt door de ICT-er van de school.  
 

De volgende leerlingen kunnen een mailadres van PCPO krijgen: 
 Leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen een individueel mailadres krijgen 

 Groepen 1 t/m 4 kunnen een groepsadres krijgen 
De bovenschools ICT-er en de ICT-er van de school houden een lijst bij van de actuele adressen en 
wachtwoorden van leerlingen en groepen binnen de school   
 

Procedure voor het aanmelden van een mailadres leerling(en) 
 Aan het einde van het schooljaar levert de school ICT-er een Excel bestand alle leerlingen van groep 5 

t/m 8 aan. Dit gebeurt via een voorbewerkt bestand waarin per jaargroep de leerlingen worden 
ingevoerd; 

 Er worden dan ook groepsmailadressen doorgegeven die moeten worden aangemaakt; 

 In de zomervakantie worden de mailadressen ingevoerd door de bovenschools ICT-er. Deze zorgt voor 
een lijst met wachtwoorden en stuurt deze retour naar de school ICT-er; 

 De school ICT-er zorgt ervoor dat de wachtwoorden bij de betreffende groepsleerkracht komen; 

 Tussentijdse instromers kunnen altijd worden aangemeld door middel van het melden van de naam en 
de groep waarin de leerling geplaatst moet worden.  

 

Procedure voor het wijzigen of opheffen van een mailadres leerling(en) 
 Aan het einde van het schooljaar levert de school ICT-er een lijst aan met alle leerlingen die van school 

gaan of doubleren. Dit mag met behulp van de eerder gemaakte Excel-lijsten; 

 In de zomervakantie worden de mailadressen verwijderd of aangepast of worden leerlingen 
toegevoegd aan een andere groep; 

 De school ICT-er ontvangt, aan het begin van ieder nieuw schooljaar, een overzicht met de wijzigingen; 

 Tussentijdse uitstromers kunnen altijd gemeld worden en zullen dan meteen verwijderd worden.  
 

Ouders 
Ouders die actief zijn voor een oudergeleding van een school (MR) of ouders die zitting hebben in een 
bovenschoolse geleding (GMR/RvT) kunnen een mailadres van PCPO krijgen.    
 

Procedure aanmelden mailadres ouders 
Het aanmaken van een nieuw mailadres gebeurt via de bovenschools ICT-er. Het aanvragen van een nieuw 
mailadres voor een ouder gebeurt door de directie, de locatiecoördinator, de administratief medewerker, 
de bestuurder of de management assistente van het bestuur.  
De directie, de locatiecoördinator of de administratief medewerker, (t.a.v. MR-leden), het bestuur (t.a.v. 
GMR-leden en leden RvT), de management assistente en de bovenschools ICT-er (alle mailadressen) 
bezitten een actuele lijst met de mailadressen van de ouders.  
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Procedure voor het aanmelden/wijzigen/opheffen van een mailadres ouder 
 Bij wijziging van leden van één van de geledingen geven ofwel de directie, de locatiecoördinator, de 

administratief medewerker, de management assistent of de bestuurder dit per mail door aan de 
bovenschools ICT-er; 

 De bovenschools ICT-er zal een adres maken en/of wijzigen; 

 De bovenschools ICT-er communiceert de nieuwe wachtwoorden met de ouder via het privé mailadres 
(t.a.v. de MR), of met de management assistente van het bestuur (t.a.v. GMR/RvT) die dit wachtwoord 
communiceert met de betrokkene; 

 Indien een mailadres wordt opgeheven wegens het neerleggen van de functie dan wordt dat per mail 
door de directie, de locatiecoördinator, de administratief medewerker, de management assistente of 
de bestuurder doorgegeven aan de bovenschools ICT-er; 

 De bovenschools ICT-er zal het mailadres dan opheffen.  
 

Schoolgebonden mail 
Het is voor een school mogelijk om een aantal mailadressen te laten maken die niet persoonsgebonden 
zijn. Deze mailadressen worden door middel van een groepsmailbox aan één of meerdere personen 
gekoppeld. Zij kunnen deze mail openen via een snelkoppeling in hun webmail of toevoegen aan hun 
Outlook cliënt. 

 
Distributielijsten 
In het mailsysteem zijn diverse distributielijsten aanwezig. Deze zijn dik gedrukt in de adreslijst. Zij hebben 
tot doel om een specifieke doelgroep een mail te sturen. Er zijn bovenschoolse- en schoolse 
distributielijsten. De distributielijsten kunnen per school door de school ICT-er, directie, de 
locatiecoördinator en/of de administratief medewerker en de bovenschools ICT-er worden gewijzigd 
worden.  
 

Artikel 7: PCPO Insite 
Het is mogelijk om, als personeelslid, op PCPO Insite in te loggen voor het ophalen van salarisstroken, 
jaaropgaven en het aanvragen van allerlei andere zaken. Het aanvragen van een inlogcode voor PCPO Insite 
kan alleen voor personeel met een vast of langer tijdelijk dienstverband. Personeel met een korttijdelijke 
aanstelling (langdurige invallers) krijgen hun salarisstroken en jaaropgaven via de post, of via het algemene 
school mailadres.  
 

Procedure voor het aanmelden bij PCPO Insite 
 Via PCPO Insite wordt een nieuwe medewerker aangemeld; 

 Het nieuwe personeelslid krijgt via het bestuurskantoor een kennismakingsmap, op basis van de 
melding via PCPO Insite 

 De bovenschools ICT-er ontvangt via de mail een aanvraag voor een nieuw mailadres van de (cluster) 
directeur of locatiecoördinator; 

 De bovenschoolse ICT-er mailt een lijst met nieuwe mailadressen naar de afdeling PSA; 

 De afdeling PSA maakt voor deze personen een account aan voor PCPO Insite op basis van de 
opgegeven gegevens; 

 De afdeling PSA verstrekt de inloggegevens aan het nieuwe personeelslid.  
 

Procedure voor het afmelden van PCPO Insite 
 De afdeling PSA krijgt via de (cluster)directeur de melding dat een dienstverband is opgezegd; 
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 De afdeling PSA maakt wekelijks een lijst voor de bovenschool ICT-er inzake de te verwijderen 
mailadressen; 

 De bovenschools ICT-er zet de procedure in voor het verwijderen van de mailadressen.  
 

Artikel 8:  Inwerkingtreding en citeertitel 
Deze regeling kan aangehaald worden als EIC-regeling voor personeel en treedt in werking op (zie 
voorblad), na instemming van de GMR. De EIC-regeling is vastgesteld door het bevoegd gezag en vervangt 
eventuele vorige versies. 

 
Artikel 9: Toelichting op de EIC- modelregeling 
De EIC-modelregeling betreft het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail en andere huidige en 
toekomstige elektronische informatie- en communicatiemiddelen zoals deze ter beschikking worden 
gesteld of worden gefinancierd door uw school (als werkgever) en uw eigen apparatuur tijdens werkuren. 
In de tekst wordt hiernaar in algemene zin verwezen als ‘elektronische informatie- en 
communicatiemiddelen’. 
 
Een aantal organisaties voor bestuur en management in het PO en VO, te weten Verus, VBS en VGS, heeft 
gezamenlijk de voorliggende modelregeling opgesteld. 
 
Een belangrijk punt is de totstandkoming van een goede balans tussen verantwoord gebruik van deze 
elektronische informatie- en communicatiemiddelen en bescherming van de privacy van iedereen die op 
school werkzaamheden verricht en achter de pc zit (dus ook vrijwilligers, stagiaires, enz.). De tekst van de 
modelregeling sluit op dat punt aan bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Belangrijk is dat de WBP 
alleen geldt als er sprake is van persoonsgegevens. Gegevens met betrekking tot bijvoorbeeld e-mail- en 
internetgebruik van personeel zijn in het algemeen te kwalificeren als persoonsgegevens. Een IP-adres is in 
principe te herleiden tot een bepaalde gebruiker. De tekst van de WBP is te downloaden via: 
www.justitie.nl/Images/11_5235.pdf. Een specifieke brochure over internetgebruik op de werkplek is bij 
het College Bescherming Persoonsgegevens op te vragen.  
 
Het model is met uitzondering van artikel 4 niet van toepassing op het gebruik van elektronische 
informatie- en communicatiemiddelen door leerlingen. 
 
Op grond van art. 7:660 BW is de werkgever gerechtigd tot het geven van voorschriften voor het verrichten 
van de arbeid en het nemen van maatregelen ter bevordering van de goede orde in de onderneming (in dit 
geval de school). Gebaseerd op dit artikel kan de school (werkgever) overgaan tot het reguleren en 
controleren van e-mail en internet.  
 
Uit rechterlijke uitspraken is op te maken dat er veel waarde gehecht wordt aan het hebben van een 
reglement of protocol. Hierdoor weet het personeel immers waar het aan toe is. Belangrijk is ook dat dit 
duidelijk kenbaar gemaakt wordt aan het personeel; bijvoorbeeld bij het inloggen. 
Zorg dus dat iedereen die op school werkzaam is de regeling kent, bijvoorbeeld door de regeling aan alle 
personeelsleden op papier en/of via e-mail te sturen, door publicatie in een personeelsnieuwsbrief, via een 
meldtekst op het scherm, bij het uitreiken van een e-mailadres of een nieuwe mobiele telefoon e.d. 
Opnemen in het personeelsreglement of het equivalent daarvan is uiteraard ook aanbevelenswaardig. 

 

http://www.justitie.nl/Images/11_5235.pdf

