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Gedragsafspraken / protocol over het gebruik van de computer en mobiele
telefoons met de kinderen
















Het gebruik van alle vormen van Social Media (zoals: Facebook, Whatsapp, Instagram
enz.) zijn op school verboden.
Bespreek van te voren met de leerkracht wat je op de computer gaat doen en over welk
onderwerp je op internet iets wilt gaan opzoeken.
Zoek op internet alleen naar zaken die voor school belangrijk zijn, bijvoorbeeld informatie
die je nodig hebt voor een werkstuk.
Vertel het je leerkracht gelijk als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of
waarvan je weet dat het niet hoort
Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen, adressen en
telefoonnummers, zonder toestemming van de leerkracht.
Spelletjes met schieten, ander geweld of bloed en spelletjes waarbij je moet inloggen
mogen nooit. Andere spelletjes altijd in overleg met de leerkracht. Niet educatieve
spelletjes in principe alleen in de pauze en op vrije “speel” momenten en in overleg met de
leerkracht.
Youtube en andere filmpjes sites mogen alleen met leerkracht erbij op digibord gekeken
worden. De fimpjes worden voordat ze worden afgespeeld door de leerkracht beoordeeld
op inhoud.
De telefoons van de kinderen worden zowel ’ s ochtends als ’s middags voorafgaande de
les afgegeven aan de leerkracht. De leerkracht bewaart de telefoons in de kluis en geeft
ze aan het einde van de ochtend en / of middag weer mee aan het kind.
Houdt een leerling zich niet aan het protocol dan volgt een gesprek met de
leerkracht. Afhankelijk van het verloop ervan, gaat er een brief naar de ouders en
mag het kind 3 maanden niet op Internet!!
Dit protocol wordt door de ouders ondertekend. Doen ouders dit niet dan betekent het dat
dit kind helaas niet zelfstandig op het internet mag werken.

Naam kind: ……………………………………… groep:…………………………….
Datum: ………………………………

Handtekening: ………………………

