
 Bij elke community zijn huisregels van belang, zodat iedereen zich veilig voelt om zijn 
 of haar verhaal te doen 

 De huisregels van de VUURkind Community 

 Communiceer positief en opbouwend. 

 We willen er met zijn allen een uitnodigende omgeving van maken. Behandel iedereen met 
 respect. Gezonde discussies zijn toegestaan, maar wel op vriendelijke toon. 

 Help elkaar: stel vragen en beantwoord ze. 

 Deel je iets, zeg dan ook waarom je dat doet: je mening, tip of vraag in de begeleidende 
 tekst dient tegelijkertijd als een conversatiestarter. Houd het positief en help elkaar, we zijn 
 hier om elkaar te begrijpen en iets van elkaar te leren. 

 Ga respectvol met elkaar om. 

 Wees je ervan bewust dat alles wat je zegt ook op internet te vinden is. Plaats dus geen 
 aanstootgevende beelden, heb respect voor intellectueel eigendom en ga voorzichtig om 
 met persoonsgegevens en de privacy van andere leden. Gebruik geen geweld en zet andere 
 leden daar ook niet toe aan. 

 Geen promoties of spam. 

 Geef in deze groep meer dan je neemt. Zelfpromotie, spam en irrelevante links zijn niet 
 toegestaan. Ben je zelf kinder- of gezinscoach of therapeut? Neem even contact met me op 
 voordat je zelf reclame gaat maken. 

 In de community is geen ruimte voor (ver)oordelingen. 

 Iedere ouder of verzorger doet het naar beste kunnen, vanuit zijn of haar eigen perspectief 
 en referentiekader. Een ander hoeft het dus niet net zoals jij te doen om het goed te doen. 
 Pak de tips van elkaar die goed voelen en veroordeel een ander niet omdat hij of zij zijn hart 
 lucht. 

 Geen anonieme accounts 

 Hier mag je zijn wie je bent, presenteer jezelf dus ook gewoon zoals je bent. 

 Bij overtreding van één van deze regels zal ik contact  met je opnemen of het bericht 
 verwijderen. Overtreed je vaker de regels, dan ben  ik helaas genoodzaakt om je 
 account te verwijderen. 


