Internetprotocol Basisschool De Wegwijzer
Waarom een internetprotocol?
Een protocol is een lijst afspraken die je met iemand maakt. In een internetprotocol staan
regels waar je je aan moet houden als je op school aan het internetten bent. Door dit
formulier te ondertekenen laat je zien dat je het eens bent met de regels en gaan de
leerkrachten ervan uit dat je je hier aan zult houden. Zo zorgen we ervoor dat het internet
op onze school leerzaam, veilig en vooral leuk blijft.
De afspraken:
1. Persoonlijke gegevens zoals foto’s, naam, adres, telefoonnummer houd ik voor
mezelf, ook het adres en telefoonnummer van de school geef ik alleen door na
toestemming van de leerkracht.
2. Ik mag op internet alleen informatie opzoeken die ik kan gebruiken op school i.v.m.
een project, thema, werkstuk of vakgebied.
3. Ik maak via internet geen afspraken met onbekenden.
4. Bij het gebruik van een zoekmachine, bijvoorbeeld Google, gebruik ik nooit
zoekwoorden die te maken hebben met seks, discriminatie, geweld of grof
taalgebruik.
5. Downloaden van bestanden mag niet. Dat kan alleen in overleg met de Juf of
meester.
6. Aan de instellingen van de computer, bijvoorbeeld screensavers, mag door mij niets
worden veranderd.
7. Als ik op internet vervelende informatie tegenkom, waarschuw ik direct de juf of de
meester.
8. Printen mag alleen met toestemming van de leerkracht.
9. Sociale Media: Mailen, Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram mag alleen als de
leerkracht daar toestemming voor geeft. Er wordt verwacht dat als ik gebruik maak
van sociale media het aansluit bij een project, thema, werkstuk of vakgebied op
school. Als ik met anderen communiceer via sociale media gebruik ik nette taal.
10. Mocht je thuis gebruik maken van Sociale media en we horen op school dat er
vervelende dingen worden gezegd dan word je daar op school op aangesproken.
Als er afspraken bewust niet nagekomen worden, zal de groepsleerkracht actie
ondernemen:
De eerste keer wordt de leerling aangesproken op zijn of haar gedrag
De tweede keer is er ook contact met de ouders. De leerkracht informeert de ouders en
vraagt de ouders dit met hun kind te bespreken.

De derde keer leidt tot uitsluiting van het gebruik van de computers voor een nader te
bepalen tijd. Afhankelijk van de aard en de ernst, kan de leerkracht na overleg met de
directie besluiten hiervan af te wijken. De ouders worden hierover altijd ingelicht.

Door dit protocol te ondertekenen beloof ik dat ik me aan deze afspraken zal houden.
Naam:

Datum:

School:

Groep:

