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Afspraken Facebook 
Foto’s en filmpjes maken en doorsturen 

 Iedere medewerker mag en kan foto’s en filmpjes maken. Er is in elke deelwerking 

een fototoestel aanwezig. 

 Leidinggevenden en hoofdkindbegeleiders zorgen ervoor dat er regelmatig foto’s 

van hun werking worden doorgestuurd voor facebook. We streven immers naar een 

goede mix van info uit de verschillende deelwerkingen. Het maken, doorsturen en 

selecteren van de foto’s kunnen ze uiteraard delegeren aan een kindbegeleider.  

 Een kleine reeks van max. 5 foto’s van een activiteit wordt via messenger naar de 

facebookpagina van De Molenketjes gestuurd worden. Een mailtje naar 

info@demolenketjes.brussels is ook een optie. 

 Grote albums met foto’s om te bewaren, worden via  https://wetransfer.com/ 

doorgestuurd  via naar Peggy of Katrin.  

 Zie je ergens een leuk filmpje, een aankondiging van een evenement of 

opvoedingsinfo van een andere organisatie? Laat het weten aan Annelies, Peggy of 

Catelijne. Dan zetten we dat ook op De Molenketjes-fb. 

 

Selectie van de foto’s en filmpjes? 

Alvorens foto’s en filmpjes worden doorgestuurd voor plaatsing op facebook hebben ze al 

een selectie doorstaan. Dit wil zeggen: 

 dat enkel foto’s en filmpjes worden doorgestuurd met kinderen waarvan de 

ouders toestemming gaven om foto’s te publiceren. Daarom is er in elke 

deelwerking een door iedereen consulteerbare lijst van kinderen die NIET op 

facebook mogen. 

 alleen echt sprekende foto’s worden doorgestuurd. Bedoeling is dat de foto’s die 

op De Molenketjes fb-pagina komen een beeld geven van wat er gebeurde tijdens 

een activiteit. Het is niet de bedoeling dat elk aanwezig kind er een keer opstaat. 

Wat kan zeker niet? 
 Medewerkers reageren niet persoonlijk op negatieve opmerkingen of discussies. Bij 

negatieve uitlatingen op fb bekijken de leidinggevenden, pedagoog of betrokken 

projectmedewerker wie zal reageren. 

 Medewerkers en vrijwilligers plaatsen GEEN foto’s van of met kinderen rechtstreeks op een 

persoonlijk facebookprofiel. Delen van een post van De Molenketjes-pagina mag wel.  
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