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DOCUMENT VOOR OUDERS/VERZORGERS EN PERSONEEL 
 
DOEL VAN DIT MEDIAPROTOCOL 

Steeds vaker maken kinderen op school gebruik van een laptop, computer, iPad of mobiele 
telefoon. We willen kinderen immers leren om met behulp van deze digitale middelen informatie 
te zoeken die ondersteunend is voor het onderwijs dat gegeven wordt. Daarnaast kan er op 
verschillende manieren via bovengenoemde middelen gecommuniceerd worden. Als school 
leveren we een bijdrage aan het verantwoord gebruik van deze informatie- en 
communicatiemiddelen door onze leerlingen. De leerlingen moeten leren wat goed is en wat niet 
goed is, wat kan en wat niet kan. Ofwel, ze worden mediawijs. In dit protocol staan alle afspraken 
en gedragsregels die hieraan bijdragen. Graag willen wij benadrukken dat het mediawijs maken 
van onze leerlingen een gezamenlijke opdracht is voor ouders en school. 

1. UITGANGSPUNTEN 

Wij zien erop toe dat leerlingen verantwoord gebruik maken van informatie- en 
communicatiemiddelen (ICT). Leerlingen worden na uitleg over verantwoord gebruik, geacht deze 
afspraken te respecteren en zich hieraan te houden. Ongewenst of onverantwoord gebruik wordt 
besproken met eventueel een sanctie als gevolg. 

• Wij bevorderen het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot 
informatie- en communicatiemiddelen zoals internet te begeleiden. 

• De school ziet het als een opvoedkundige taak om kinderen ervan bewust te maken waarom 
bepaalde uitingen niet door de beugel kunnen. 

• Het team stelt de kinderen niet bloot aan ongewenste beelden die geen opvoedkundige 
bedoeling hebben. 

• Wij proberen binnen onze mogelijkheden te voorkomen dat ongewenste uitingen op school 
voorkomen. 

• De leerlingen dragen een eigen verantwoordelijkheid binnen de door onze school gestelde 
kaders. 

2. AFSPRAKEN 

2.1 GEBRUIK VAN INTERNET 

• Internet wordt uitsluitend gebruikt voor onderwijs- en werkdoeleinden. 
• Het bezoeken van sites met uitingen van agressie, geweld, racisme of porno wordt gezien als 

misbruik en wordt niet getolereerd. 
• Ook pesten via internet is niet toegestaan. 
• Toegangscodes en wachtwoorden zijn persoonlijk eigendom. Het is ieders 

verantwoordelijkheid erop toe te zien dat ze niet in handen van anderen terecht komen. 
• Verzend geen vertrouwelijke of privacygevoelige informatie per e-mail of internet. 
• Het is niet toegestaan computers en internet van de Fonkelsteen te gebruiken voor andere 

doeleinden dan voor werk of onderwijs. 
• Hanteer ook in de digitale omgeving de gebruikelijke omgangsvormen en fatsoensregels. 



 

 

• Maak bij het verzenden van e-mail naar grotere groepen geadresseerden gebruik van het bcc 
veld. 

• Het gebruik van internet voor vermaak (bijvoorbeeld toegang tot sociale media zoals 
Facebook, Twitter, Instagram, etc.) is niet toegestaan, tenzij dit voor educatieve doeleinden 
wordt gebruikt en alleen op aangeven van de leerkrachten. 

• Leerlingen uit de bovenbouw mogen in overleg met de leerkracht iets plaatsen op Social 
Schools. 

• Leerlingen worden geacht van tevoren met de leerkracht af te spreken wat ze op internet 
willen gaan doen. 

• Leerlingen lichten meteen de leerkracht in als ze informatie tegenkomen waardoor ze zich 
niet prettig voelen of waarvan ze weten dat dit niet hoort. Leerlingen worden ook geacht 
leerkrachten in te lichten als er minder leuke dingen gebeuren op internet, bijvoorbeeld als 
iemand wordt gepest. 

2.2 SCHOOLWEBSITE EN SOCIAL SCHOOLS 

Op de schoolwebsite en op Social Schools worden mogelijk foto’s van leerlingen geplaatst. Jaarlijks 
vragen we aan alle ouders/verzorgers toestemming voor het plaatsen hiervan. 

Wanneer ouders geen toestemming verlenen, worden er geen foto’s geplaatst waar deze 
leerlingen herkenbaar op staan. 

2.3 BEZIT EN GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE APPARATUUR 

Steeds meer leerlingen beschikken over een eigen mobiele telefoon, tablet of laptop. De school is 
echter niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van apparatuur die geen eigendom is van de 
school. M.a.w. meenemen is dan op eigen risico. 
• Als regel geldt dat deze apparatuur tijdens de schooluren, dus ook tijdens de pauze, 

uitgeschakeld zijn. Bij bijzonderheden kunnen ouders via het telefoonnummer van de school 
hun kind(eren) bereiken of een boodschap doorgeven. 

• Vanzelfsprekend geldt ook hier dat het gebruik van een mobiele telefoon voor pestgedrag niet 
is toegestaan. 

• In de les worden laptops, tablets en mobiele telefoons alleen gebruikt voor educatieve 
toepassingen en alleen in overleg met de leerkracht. 

 

Buiten de les mag op het hele schoolterrein geen gebruik worden gemaakt van bovengenoemde 
elektronische apparatuur.  

2.4 OMGAAN MET ICT (HARDWARE EN SOFTWARE) VAN SCHOOL 

Door het gebruik van computers, laptops, digiborden en tablets stelt de school gevoelige en 
kostbare apparatuur beschikbaar. We gaan er vanuit dat alle gebruikers zich hier heel goed van 
bewust zijn en verwachten dat iedereen zuinig is op deze apparatuur. 



 

 

3. MAATREGELEN BIJ OVERTREDING VAN DE REGELS DOOR LEERLINGEN 

• Mocht een leerling zich niet houden aan deze afspraken, dan zal deze de eerste keer 
gedurende één dag de toegang tot het gebruik van internet of elektronische apparatuur 
ontzegd worden. 

• Wanneer een leerling de eigen apparatuur gebruikt op een manier die niet is afgesproken, kan 
deze door de leerkracht worden ingenomen. Aan het einde van de schooldag kan deze dan 
opgehaald worden. 

• Wanneer er een tweede keer niet goed omgegaan wordt met bovengenoemde, zal de 
leerkracht contact opnemen met de ouders/verzorgers van de leerling. Er zal een gesprek 
plaatsvinden met de leerling en zijn of haar ouders over de consequenties van zijn/haar 
gedrag en er zullen, afhankelijk van het voorval, afspraken gemaakt worden. 

• Negeert een leerling voor de derde keer de afspraken, dan zal hij/zij voor bepaalde tijd 
worden uitgesloten van het gebruik van informatie- en communicatiemiddelen. Er wordt 
opnieuw contact opgenomen met de ouders om een gesprek af te spreken waarbij de leerling 
en de leerkracht aanwezig zijn. 

• Wanneer er welbewust schade wordt toegebracht aan elektronische apparatuur worden de 
ouders van de leerling hiervoor aansprakelijk gesteld. 

4. AANVULLINGEN VOOR PERSONEELSLEDEN. 

Voor alle personeelsleden gelden bovengenoemde afspraken en bovendien de hier onder 
geformuleerde regels: 

• Voor een goede voortang van de lessen is het gewenst, dat het geluid van mobiele telefoons 
van medewerkers in de klassen is uitgeschakeld en dat deze niet gebruikt wordt. 

• Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden. 
• Sites die wij kinderen willen laten gebruiken worden eerst door de leerkracht bekeken. 
• Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen. Denk hierbij aan 

pornografische sites, racistisch getinte sites, enz. 
• Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken. 
• De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen 

wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen.  
• Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net 

terechtkomen. 
• Ouders geven jaarlijks toestemming voor het maken van foto’s en filmopnames ten behoeve 

van ons onderwijs. Ook voor het publiceren van individuele foto’s wordt eerst toestemming 
gevraagd. 

5. AANVULLINGEN VOOR OUDERS 

• Doordat veel ouders beschikken over een smartphone, komt het steeds vaker voor dat ouders 
op school filmen of fotograferen. Hierbij kunnen niet alleen opnamen van de eigen kinderen 
gemaakt worden. Wij verwachten van ouders dat opnamen waarop andere dan de eigen 
kinderen staan, niet zonder toestemming van de ouders van deze kinderen via social media op 
het internet terecht komen. 

• Wanneer ouders hun kinderen telefonisch willen bereiken kan dit via het vaste 
telefoonnummer van de school. 



 

 

 
TOT SLOT 

• Van iedereen wordt verwacht dat zij zich houden aan deze afspraken en regels. Leerlingen 
zullen gewezen worden op het juist gebruik van bijvoorbeeld internet maar ook van andere 
elektronische informatie- en communicatiemiddelen en de mogelijke gevolgen die verkeerd 
gebruik kan hebben. Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor ons als school en u als 
ouders/verzorgers om eventuele gevaren telkens opnieuw bespreekbaar te maken. 

• Periodiek of wanneer daar eerder aanleiding toe is, zal dit protocol op actualiteit en 
aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen worden getoetst en zo nodig worden 
aangepast.  

  

  



 

 

DOCUMENT VOOR LEERLINGEN 

 

1. WAT IS EEN PROTOCOL? 

Een protocol is een lijst met afspraken die je met iemand maakt. 
In een protocol staan dus regels waaraan je jezelf moet houden. 
 
2. AFSPRAKEN OVER INTERNETGEBRUIK 

• Ik spreek met mijn leerkracht af wanneer en hoe lang ik op internet mag en van welke 
programma’s ik gebruik mag maken. 

• Bij gebruik van een zoekmachine gebruik ik alleen woorden die bij de opdracht horen. Bij 
twijfel overleg ik met de leerkracht. 

• Bestanden van internet naar mijn eigen computer halen heet downloaden. Op vragen om te 
“downloaden” is het antwoord in principe “nee”. 

• Chatten of gebruik maken van WhatsApp is op school niet toegestaan, tenzij de leerkracht 
toestemming geeft. 

• Ik vraag toestemming aan de leerkracht om een document te printen. 

3. MOBIELE TELEFOONS 

• Als ik mijn mobiele telefoon mee neem naar school, bewaar ik hem op een afgesproken plaats 
in de klas. 

• Ik gebruik mijn mobiele telefoon alleen onder schooltijd wanneer dit voor de lessen 
noodzakelijk is en door de leerkracht gevraagd is. 

• Als ik mij niet aan bovenstaande afspraken houd, neemt de leerkracht mijn mobiele telefoon 
in. Aan het einde van de dag kan ik deze weer ophalen. 

• Als ik me nog een keer niet aan de afspraken houd, worden mijn ouders ingelicht. 

4. EVENTUELE MAATREGELEN. 

• Als ik me toch niet aan de afspraken houd, mag ik een bepaalde tijd niet op internet of mag ik 
geen gebruik maken van de laptop/tablets op school. 

 


