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ICT, sociale media – mediawijs-zijn in VISO (visie) 

 

 
 
Evolutie in de informatie- en communicatietechnologie zorgt ervoor dat het onderwijs 
vandaag op een andere manier gegeven wordt dan tot voor kort het geval was. 
VISO beschikt in beide campussen over een uitgebreid computerpark dat, door een grote 
verscheidenheid aan gebruikers, dagelijks intensief wordt gebruikt. 
Via het computernetwerk in de school kunnen we in de meeste lokalen draadloos inloggen 
op internet. 
VISO besteedt aandacht aan digitale leeromgevingen en in elk leslokaal kan gewerkt 
worden met beamer en pc. Ook het gebruik van tablets doet steeds meer zijn intrede. 
VISO maakt leerlingen vertrouwd met het internet, nieuwe technologieën en bespreekt 
naast de vele mogelijkheden ook de mogelijke gevaren. We willen elke leerling positief 
benaderen in een context van respect en privacy. 
VISO gebruikt het digitale leerplatform Smartschool. Dit leerplatform biedt vele 
mogelijkheden: o.a. interne communicatie op school en communicatie met leerlingen en 
ouders… 
VISO gebruikt de module berichtensysteem van Smartschool als enige digitale 
communicatiemiddel met de leerlingen. Dit wil zeggen dat we enkel communiceren via 
Smartschool en niet via andere sociale media. Uitzonderingen hierop (zoals mails tussen 
stageplaatsen, leerlingen en stagebegeleiders) worden met directie besproken. Dit wil niet 
zeggen dat communiceren via e-mail door ouders en externen uitgesloten is. Mailadressen 
van directie en andere verantwoordelijken vind je terug op de website. 
VISO heeft een eigen Facebookpagina en vindt sociale media belangrijk. VISO ziet 
kansen in het gebruik van sociale media, zowel voor het leerproces als voor communicatie 
met derden via bv. de Facebookpagina. 
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Sociale media zijn online platformen die het mogelijk maken dat gebruikers (o.a. 
personeelsleden en leerlingen) ervaringen kunnen delen en met elkaar in contact kunnen 
treden. 
We zien het gebruik van sociale media als school vanuit haar sterke kanten: sociale media 
zijn interactief, transparant, in real time en de informatie is eenvoudig te verspreiden. 
 
VISO gaat zorgzaam om met sociale media. Zowel voor personeelsleden en leerlingen zijn 
er tips en afspraken voor een goed en verantwoord gebruik. Zo dragen we bij tot een veilig 
school- en onderwijsklimaat. 
 
VISO wil mee zijn in deze veranderende maatschappij en blijft de evolutie van de sociale 
media volgen. 
In die zin proberen we ons onderwijs verder kwaliteitsvol en onze communicatie actueel te 
houden in dit medialandschap. 
 


