
Protocol digitale communicatie OBS De Trinoom   

  
  
1. Inleiding: Binnen de OBS De Trinoom wordt dagelijks gebruik gemaakt van de 
faciliteit Parro, e-mail en andere digitale communicatiemiddelen. Spelregels voor het gebruik 
en beheer zijn goedgekeurd door de directie, het MT en de MR.  
De richtlijnen staan op de website.  
Alle Parro, Parnassys- en e-mail-verkeer, dat verloopt middels de mailadressen van 
kansenkleur.nl vallen binnen deze richtlijnen. Wat betreft de e-mail, zal derhalve iedere e-
mail behandeld worden als zijnde een bedrijfs-gerelateerd bericht met de daarbij behorende 
rechtsgeldigheid.  
 Alle niet-bedrijfs-gerelateerde mails dienen te worden verzonden met hotmail-, gmail- of 
andere prive-mailadressen.  
  
  
2. Doelstellingen: het protocol digitale communicatie  willen een basis leggen voor de wijze 
waarop de OBS De Trinoom met haar digitale communicatie  om wenst te gaan. Het doel 
van deze richtlijnen is derhalve het gebruik van digitale communicatie door de medewerkers / 
ouders / leerlingen / leerkrachten van de OBS De Trinoom veilig en verantwoord te laten 
gebeuren. De richtlijnen zijn  niet bedoeld om het gebruik te beperken, maar wel om een 
volledige en betrouwbare informatievoorziening te waarborgen.   
De belangen die OBS De Trinoom wil waarborgen bij het gebruik van digitale 
communicatie zijn:  

 Het professioneel omgaan met de digitale communicatie vanuit het personeel en 
anderen, op de Trinoom werkzame personen, richting elkaar en anderen  
 Het zakelijk en gepast omgaan met digitale communicatie vanuit de ouders / 
leerlingen richting elkaar en richting personeelsleden.  
 Dat digitale communicatie als middel gebruikt wordt om zakelijke informatie over te 
brengen of afspraken te maken voor een gesprek   

3. Omschrijving inhoud digitale communicatie.  
Digitale communicatie  is een middel om praktische en organisatorische zaken te regelen.  
Hierbij valt bijv. te denken aan:  

 Het werven van ouders om een activiteit binnen of buiten school mogelijk te maken.  
 Het aanbieden/vragen van materialen voor een activiteit  
 Het aanvragen/plannen van een  gesprek.  
 Iedere lkr heeft een ouder-contactpersonengroep (Parro / Parnassys) 

4. Schoolregels als norm voor inhoud van de mails  
 De 5 schoolregels gelden als norm voor de manier waarop we elkaar benaderen in 
de digitale communicatie, met name:  

o Respect voor elkaar.   
o Zorg dat ook een ander zich op z’n gemak voelt.    
o Wees beleefd tegen anderen  

5. Inhoudelijke zaken worden in digitale communicatie niet besproken.  
 Hieronder vallen bijvoorbeeld het inhoudelijk digitaal communiceren over conflicten, 
sociaal-emotionele problemen of meningsverschillen t.a.v. didactisch/pedagogisch 
handelen tussen ouders en leerkrachten.(Als ouder of leerkracht het niet eens is met de 
manier waarop een kind door een volwassene benaderd/gecorrigeerd is). Dergelijke 
zaken worden in een persoonlijk gesprek met de leerkrachten(en) besproken.  

  
6. Overtreding tegen de afspraken in de E mail richtlijnen  

 Een ieder die een (ernstig vermoeden van) overtreding tegen deze digitale 
communicatie richtlijnen heeft geconstateerd, meldt dit direct en persoonlijk, 
aan de  directeur van de OBS De Trinoom  

7. Toepassingsbereik van deze richtlijnen digitale communicatie  

http://trinoom.nl/index.php/schoolgidsv2/268-protocollen-2


 De richtlijnen zijn  van toepassing op alle medewerkers, leerlingen en leerkrachten 
van OBS De Trinoom die werken uit naam van, of in dienst zijn bij of als ouder / leerling 
verbonden zijn aan OBS De Trinoom; dus ook op uitzendkrachten, stagiaires, andere 
vormen van tijdelijk personeel, inhuurkrachten, ZZP'ers enz.  

  
8. Inwerkingtreding en ondertekening   
  

 Deze richtlijnen worden aangehaald als " Richtlijnen digitale communicatie  OBS 
De Trinoom”  
 Deze richtlijnen treden in werking één dag na bekendmaking.  

  
9. E-mailadressen  

De e-mailadressen en telefoonnummers staan in Parnassys 

  
Namens de gehele directie van OBS De Trinoom   
  
datum, 08-11-2018 
 
Naam directeur: Hans Velvis  
 


