Protocol Mobiel- en internetgebruik
.
Mobieltje op school
Vanaf 8.30 uur de mobiele telefoon uit.
Om 14.15 uur weer aan.
Zijn er noodgevallen thuis, dan mag de telefoon de hele dag aan, word je dan
gebeld, dan ga je even naar de gang. Dat is dan afgesproken met de leerkracht.
In noodgevallen wordt er door de leerling een briefje van thuis meegenomen, het
briefje is ondertekend. Als de nood weer voorbij is, nemen ouders weer contact op
met school d.m.v. een ondertekend briefje of een telefoontje naar de desbetreffende
leerkracht.
Belangrijk is dat ouders ook de nummers van school in hun telefoon hebben gezet.
De mobiele telefoon is niet zichtbaar aanwezig in de groep.
Bij je niet houden aan de afgesproken regels volgt:
1e keer:
waarschuwing
e
2 keer:
maatregelen (straf) in de groep, bv. nablijven en evaluatiegesprek.
3e keer:
bericht naar de ouders
e
4 keer :
mobiele telefoon thuis laten.

Internetgebruik.
Kom je, door welke reden dan ook, op een ‘rare” site, dan klik je de site meteen weg
en meld het aan je juf.
Je gaat altijd met een gerichte opdracht naar de computer.
Sociale controle is heel belangrijk, leerkrachten nemen het initiatief, zij proberen de
leerlingen duidelijk te maken dat de kinderen elkaar ook moeten leren, dat je op
internet je verantwoordelijkheid neemt.
Mailprogramma’s worden op school alleen gebruikt, als het nodig is voor een gerichte
opdracht.
Hyves, MSN en andere soortgelijke programma’s worden op school niet gebruikt.
Op school wordt niet gechat en gedownload, games alleen als ze bij de educatieve
programma’s behoren en door de leerkracht als zodanig worden ingezet.
We gebruiken zoekmachines als Netwijs en Davindi, we zijn voorzichtig met Google.
Alle andere apparaten, waarmee we op internet kunnen komen, laten we thuis.
Bovenal gaan we met respect met elkaar om, dit is ook bepalend voor ons
internetgebruik.
Heb je een probleem, neem meteen contact op met je juf.

Afspraken bij de computers:


Als je hebt uitgelogd, schuif de stoel of de kruk onder het bureau.



Zit maar niet met je vingers aan het beeldscherm, je begrijpt wel waarom!



Geen eten en drinken op het bureaublad, als je aan de computer zit.



Als je naar de computer gaat, neem dan je opdracht mee, we hebben altijd een
opdracht, als we de computer gebruiken.



Natuurlijk fluisteren we als we aan de computer werken.



Gebeurt er iets raars op internet of met de computer, waarschuw dan altijd je
juf.



Downloaden kan en mag niet, dat vindt onze server echt niet prettig!



Twijfel je ergens over, zeg het maar tegen je juf.

Gebruik van MSN, faceboek, SMS enz.
Veel kinderen sms-en ,msm-en of appen na schooltijd met elkaar of hebben contact
via Facebook of andere sites. Onder schooltijd doen we dit niet en zeker niet op
school.
Ook al is dit gebruik in prive tijd en heeft school daar niets over te zeggen, toch
gelden ook hier regels:
 Op school praten we regelmatig erover hoe we ons gedragen op internet of via het
mobieltje.
 Heb je ruzie, of is er iets gebeurd dat je niet prettig vindt, dan praat je dat uit op
school. Ook hier weten we hoe we dat doen; kom je er samen niet uit, dan kun je
altijd de hulp vragen van een volwassene. We gaan,als dit niet is opgelost, dit niet
‘ uitvechten’ via internet.
 Ga geen ruzie maken via het internet of via sms. Doe ook geen dingen die een
ander als kwetsend kan ervaren, zoals bijvoorbeeld commentaar leveren over een
foto op internet of een geplaatst bericht of iets dergelijk.
 Ga er zeker geen andere klas –of school genoten bij betrekken.
 Is er internet of mobieltjes gebruik geweest in de vrije tijd en is er ook op school
nog gedoe / ruzie over, dan zal de juf dit toch moeten gaan uitzoeken.
 Is er sprake van kwetsende teksten over leerkrachten, dan zal de juf ook gaan
uitzoeken hoe dit precies zit.
 In ieder geval worden altijd de ouders ingelicht van de betrokken kinderen.
 Is er sprake van pesten,dan treedt ook het pestprotocol in werking.
 Doe je zelf niet mee aan internet pesten, maar weet je wel dat dit gebeurt, dan
vragen we je om dit te vertellen aan je vader of moeder of je juf. Dit is geen
klikken! Je helpt juist iemand die gepest wordt.

