
 
Opgemaakt op 30/03/2017 

POLICY  
Gebruik Robbedoes besloten Facebook groep 
 
 

Binnen deze besloten Facebookgroep willen we graag ouders op 
de hoogte houden over het reilen en zeilen binnen Robbedoes. 
 
Alle leden van deze groep dienen zich aan de algemene policy te 
houden. 
 
Dit is een besloten Facebookgroep waarin enkel medewerkers 
van Robbedoes Maaseik –Neeroeteren en Opoeteren en ouders 
van kinderen die naar Robbedoes komen, toegelaten zijn. 
Ouders, waarvan het kindje niet naar Robbedoes komt, kunnen 
niet worden toegevoegd aan het ledenbestand. Ouders, waarvan 
het kindje niet meer naar Robbedoes komt, worden verwijderd uit 
het ledenbestand. 
 
Je kan toegang vragen tot deze groep door een verzoek te 
versturen via de pagina van de Facebookgroep (lid worden). 
 

Om tot de groep te behoren, is openbare toegang tot het persoonlijke profiel van de ouder 
niet verplicht. Het is niet verplicht om in te gaan op vriendschapsverzoeken van andere 
ouders. 
 
Respecteer de privacy van de kinderen en begeleidsters. Deel de informatie van deze groep 
niet met derden. Respecteer ook elkaar en blijf vriendelijk. 
 
Post je een foto van iemand anders binnen de groep, vraag dan eerst om toestemming. 
 
Persoonlijke of vertrouwelijke berichten worden geweerd. Via de knop ‘bericht’ kan je een 
persoonlijke vraag stellen aan het Robbedoesteam. 
 
Reclame en commerciële activiteiten horen hier niet thuis. Hier kan niets te koop 
aangeboden worden. 
 
Gebruik altijd je ‘gezond’ verstand: volg je de spelregels niet, dan kan het Robbedoesteam 
berichten verwijderen of je de toegang tot de groep ontzeggen. 
Posts mogen geen schade berokkenen aan Robbedoes of aan de stad Maaseik. Dat dit een 
besloten groep is, betekent geenszins dat de leden hun gal mogen spuwen over 
medewerkers van Robbedoes, over Robbedoes als organisatie of over andere kinderen. Wat 
dit betreft gelden dezelfde regels en afspraken als op het publieke Facebook.  
 
Posts met de volgende inhoud zullen verwijderd worden: 

 Posts die kwetsend, dreigend, racistisch, discriminerend of intimiderend zijn. 

 Posts met commerciële doeleinden, zonder voorafgaande toestemming van de 
beheerder van deze pagina. 

 Posts met negatieve, niet onderbouwde kritiek en met het gebruik van grove taal 
worden niet getolereerd. 

 Posts die in geen enkel opzicht gerelateerd zijn aan de activiteiten van Robbedoes 
Maaseik. 

 


