
Schoolafspraken m.b.t. gebruik van internet en mobiele telefonie 

 
Protocol mobiele telefoon 
● De mobiele telefoon is gedurende de hele dag uitgeschakeld, dus ook tijdens de pauzes! 
● Als leerkracht bij bijzonder omstandigheden toestemming geeft mag de mobiele telefoon           

in de klas te gebruikt worden. Let wel: dit zijn uitzonderingen! 
● In noodgevallen is ieder kind tijdens schooltijd altijd bereikbaar onder het vaste nummer             

van de school 015 - 213 26 74. 
● Het meenemen van de mobiele telefoon gebeurt op eigen risico, de school is niet              

aansprakelijk.  
 
Internetprotocol 
● Het is een bewuste keuze van de school om geen gebruik te maken van een filter op het 

internet (zie schoolgids) 
● Met toestemming van mijn leerkracht mag ik op internet. 
● Mijn naam, adres en andere privé gegevens houd ik op internet voor mijzelf, ook in e-mail                

berichten. 
● Gebruik geen voor de hand liggend wachtwoord (bijvoorbeeld de naam van mijn huisdier,             

voetbalclub of postcode). 
● Houd mijn wachtwoord(en) voor iedereen geheim.  
● Privé-activiteiten op het internet (Facebook, mail e.d.) zijn op school niet toegestaan.  
● Ga direct naar mijn leerkracht als ik op internet informatie over seks, geweld of andere               

informatie en/of beelden tegenkom waarvan ik denk dat deze beelden niet gepast zijn. 
● Reageer niet op gemene, valse, vervelende berichten. Ik waarschuw direct mijn           

leerkracht en/of mijn ouders.  
● Verstuur zelf geen gemene, valse, vervelende, kwetsende berichten. 
● Gebruik internet of e-mail om opdrachten die ik van mijn leerkracht krijg uit te voeren. 

Tips om de privacy te beschermen voor kinderen en  ouders 
 
● Vraag toestemming aan je ouders als je alleen ergens wilt chatten. 
● Gebruik altijd een Nick name tijdens het chatten. 
● Geef geen gegevens van jezelf of vrienden aan iemand die je op de chat ontmoet. Dus                

geen e-mailadressen, namen (ook niet van school), telefoonnummers, enz. 
● Reageer niet op seksuele vragen of op scheldpartijen. Als er iets vervelends gebeurt op              

de chat, ga je weg en meld het aan je ouders. 
● Bel niet zomaar met kinderen die je van de chat kent, en spreek niet met ze af, zonder                  

dat je ouders dat weten. 
● Onbekende mensen verwijder je uit je vriendenlijst. 
● Op internet kan je eenvoudig een eigen pagina op een zogenaamde profielsite maken.             

Leuk om aan al je vrienden te laten zien, maar besef dat de hele wereld jouw profiel kan                  
zien. Denk goed na welke informatie en welke foto's je van jezelf wilt gebruiken.              
Bespreek dit ook met je ouders. 

● Plaats in ieder geval geen informatie waardoor mensen kunnen herleiden (terug vinden)            
hoe je heet, waar je woont, op welke school je zit, etc. 

● Als het cyber pesten kinderen in de groep van je kind betreft meldt het de leerkracht,                
zodat deze mee kan denken over een oplossing. 

 



Consequentie niet nakomen van de schoolafspraken rondom internet en email 
Bij het overtreden van de gedragscode en de schoolafspraken treedt de volgende procedure             
in werking: 

● Wanneer er sprake is van cyberpesten, gaat het stappenplan genoemd in bijlage 1 van 
het pestprotocol in werking. 

● Bij minder ernstig misbruik krijgt de betrokken leerling een waarschuwing van de 
groepsleerkracht. Indien niet tot overeenstemming wordt gekomen, wordt advies aan de 
directie van de school gevraagd die vervolgens een doorslaggevend advies geeft. De 
directie stelt de ouders van de betrokken leerling daarvan op de hoogte. 

● Bij ernstig misbruik worden de betrokken leerling en de ouders van de betrokken leerling 
in kennis gesteld door de directie van de school. Daarbij wordt de aard van de 
overtreding vermeld en - indien dat het geval is - waarom de toegang van de leerling tot 
internet wordt geblokkeerd en/of het e-mail adres wordt verwijderd;  

 

Consequentie niet nakomen van de schoolafspraken met de mobiele telefoon 

● Wanneer er sprake is van Cyberpesten, gaat het stappenplan genoemd in bijlage 1 van              
het pestprotocol in werking. 

● Bij misbruik krijgt de betrokken leerling een waarschuwing van de leerkracht. Bij            
herhaaldelijk misbruik wordt de mobiele telefoon ingenomen. Na schooltijd kan de           
betrokken leerling haar/zijn mobiele telefoon bij de groepsleerkracht ophalen. Indien niet           
tot overeenstemming wordt gekomen, wordt advies aan de directie van de school            
gevraagd die vervolgens een doorslaggevend advies geeft. 

● Bij ernstig misbruik worden de betrokken leerling en de ouders van de betrokken leerling              
in kennis gesteld door de directie van de school. Daarbij wordt de aard van de               
overtreding vermeld en waarom de mobiele telefoon voor onbepaalde tijd is ingenomen.            
De betrokken ouders kunnen de mobiele telefoon na schooltijd komen ophalen. 

Preventieve maatregelen 

● De school zorgt ervoor dat de leerlingen tijdens de lessen geregeld tekst en uitleg krijgen               
over de voordelen en de risico’s van internet-, chat-, e-mailverkeer en de mobiele             
telefoon (mediawijsheid)  
 

 


