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GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN MAXCLASS OP SCHOOL
Op school wordt het online platform MaxClass gebruikt om de communicatie tussen ouders,
leerkrachten en schoolleiding te ondersteunen. MaxClass is een veilige digitale omgeving die alleen
toegankelijk is voor onze school. Om ervoor te zorgen dat de communicatie ook voor alle gebruikers
prettig en veilig verloopt, en om problemen te voorkomen, wordt de onderstaande gedragscode
gehanteerd. Deze is gebaseerd op de reeds geldende gedragscode van MaxClass en bevat enkele
aanvullingen. Omdat de schoolleiding het gebruik van MaxClass faciliteert, draagt zij ook een
verantwoordelijkheid in het toezien op de naleving van de gedragscode. Spreek elkaar aan op
ongepast gedrag of meld dit bij de leerkracht of klassenbeheerder. In geval van overtreding zal de
schoolleiding zo nodig de gebruiker hierop aanspreken.
Voor de duidelijkheid: hoewel leerlingen een eigen profiel hebben, wordt MaxClass op onze school
alleen door ouders en leerkrachten gebruikt, niet door leerlingen.

1. Omgangsafspraken
De algemene regel luidt dat we op MaxClass aardig en respectvol met elkaar omgaan, geen
beledigende of anderszins ongepaste uitlatingen doen, en andere gebruikers in hun waarde laten.
Zonder meer niet toegestaan zijn:




Discriminatie, seksisme of racisme - Het is verboden om je racistisch, seksistisch of
discriminerend uit te laten over mensen in of buiten MaxClass. Hiermee wordt ook bedoeld: het
plaatsen van afbeeldingen, video of andere media die mensen als discriminerend, seksistisch,
racistisch of anderszins kwetsend kunnen opvatten.
Pesten, stalken of ander onaardig gedrag - Het is verboden om op MaxClass te pesten, te
stalken, te roddelen of lasterlijk gedrag te vertonen.

Op onze school gelden verder de volgende afspraken:


Plaats geen commentaren of discussies over gedrag van specifieke personen, ongeacht of het om
leerlingen, leerkrachten of ouders gaat. Pestgedrag van een groepje kinderen, het beleid van een
leerkracht of de uitvoering van de poetstaak door een ouder worden dus niet besproken op
MaxClass. Uitzonderingen hierop vormen praktische aangelegenheden van belang voor de klas,
zoals allergieën en verjaardagen.
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MaxClass is niet de juiste plek om op eigen initiatief discussies te openen over de invulling van
activiteiten (zoals de jaarfeesten) of over het onderwijs in het algemeen.

2. Wat niet en wel plaatsen op MaxClass
Op school wordt MaxClass gebruikt om te communiceren over zaken die rechtstreeks te maken
hebben met de gang van zaken op school en in de klas. Zonder meer niet toegestaan is:


Verboden of ongepast materiaal - Hiertoe behoort materiaal uit de vorige paragraaf, maar
ook seksueel getint materiaal en andere inhoud of berichten die volgens de wet niet zijn
toegestaan .





Materiaal van anderen - Het is niet toegestaan materiaal te plaatsen waar je geen rechten toe
bezit. Het is ook niet toegestaan om ongevraagd materiaal of opnamen (foto’s video enz.) van
andere gebruikers te publiceren. Je mag nooit financiële informatie van anderen of jezelf
verspreiden via MaxClass zoals bijvoorbeeld rekeningnummers, pincodes en bankstanden.
Oneigenlijk gebruik - Spam, kettingbrieven, piramide spelen en het gebruik van het systeem
voor zaken die niets met de communicatie tussen leerlingen, ouders en leerkrachten te maken
hebben. Het is niet toegestaan om je wachtwoord aan een ander te geven.

Voor onze school gelden verder de volgende afspraken:




In de albums mogen foto's van schoolactiviteiten geplaatst worden – zo kan iedereen in de klas
er plezier van hebben. Dit fotomateriaal is echter alleen voor privégebruik bestemd, en mag
zonder toestemming niet openbaar gemaakt worden op bijvoorbeeld Facebook. Bespreek dit
onderwerp in de klas!
Het gebruik van MaxClass beperkt zich tot onderwerpen die rechtstreeks met de praktische gang
van zaken in de klas en op school te maken hebben. Gebruik MaxClass dus niet om gebruikte
spullen te verkopen, reclame te maken voor je bedrijf of om het beleid van de school of de
leerkracht te bediscussiëren . Uiteraard zijn er onderwerpen die weliswaar niet rechtstreeks,
maar wel zijdelings met de klas te maken hebben. Tijdens een ouderavond zal de leerkracht / de
klassenbeheerder deze gedragscode bespreken met de klas.

Deze gedragscode is een levend document en soms kan aanpassing nodig zijn. Op- en aanmerkingen
zijn welkom en kunnen worden gericht aan de schoolbeheerder.
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