
Gebruiksregels ICT.  

 

Op school hanteren we de volgende afspraken over het gebruik van internet op school: 

 

Veiligheid is het belangrijkste  uitgangspunt 

Leerlingen en leerkrachten verdienen bescherming tegen de mogelijke gevaren van Internet.  

 

Kinderen blijven uit bestandsmappen die zich op de computer bevinden en die niet voor 

kinderen bedoeld zijn. 

 

Internetregels voor leerlingen, aansluitend bij de actuele situatie op onze school:  

 

1. Op school wordt er slechts op zeer beperkte schaal door kinderen gemaild. Indien nodig 

gebeurt dit voorlopig alleen door de leerkracht via het eigen mailaccount van de leerkracht;  

2. Bij gebruik van een zoekmachine worden normale woorden (zoektermen) gebruikt. De 

kinderen zoeken niet op woorden die te maken hebben met grof taalgebruik, seks en 

geweld;  

3. Kinderen gaan meteen naar de leerkracht als ze op internet hele vervelende informatie 

tegenkomen. Ongewenste afbeelding worden in de regel door kinderen meteen weg geklikt;  

4. Kinderen downloaden nooit iets zonder toestemming van de leerkracht;  

5. Op school is chatten niet toegestaan. Er wordt bijvoorbeeld niet met MSN gewerkt;  

6. Kinderen vragen  aan hun juf of meester toestemming om op internet te mogen;  

7. Kinderen maken zichzelf zonder toestemming nooit ergens lid van;  

8. Op school mogen kinderen soms best een keer een spelletje spelen. Echter, dit mogen 

alleen spelletjes zijn die via www.kennisnet.nl  bereikbaar zijn. Dit zijn spelletjes die veilig 

zijn en passen bij het niveau van het kind.  

9. Kinderen maken van elkaar geen foto’s of filmpjes met telefoons, tablet of iPod. Er 

worden geen foto’s of video’s gepost op internet (denk aan Youtube). Indien kinderen 

betrapt worden op filmen of fotograferen onder schooltijd dienen zij de betreffende 

bestanden onmiddellijk te verwijderen.     

 

Leerkrachten en/of hun assistenten letten op ongewenste gedragingen van leerlingen op 

Internet! 

 

Websites en privacy: 

http://www.kennisnet.nl/


 Ouders kunnen vooraf aangeven of ze bezwaren hebben tegen het plaatsen van een 
foto op de schoolwebsite waar hun kind op staat.  

 Op de schoolwebsite worden géén achternamen van leerlingen gebruikt. 
 

Informatie voor ouders: 

Risico’s van het internet zijn te vinden op: 

– www.mijnkindonline.nl voor ouders. 

– www.mijnleerlingonline.nl voor leerkrachten. 

 

Wat doet de school om de risico’s t.a.v. internetgebruik te beperken? 

Met behulp van een firewall en anti virusprogramma's beschermen we ons netwerk tegen 

hackers en virussen.  

 

 
Internetregels in de klas (bovenbouw) 
De afspraken: 
Ik zal nooit mijn persoonlijke informatie doorgeven op Internet zoals: mijn achternaam, 
adres en telefoonnummer, het werkadres en telefoonnummer van mijn ouders of het adres 
van mijn school zonder toestemming van mijn ouders/meester of juf. 
 
 Bij gebruik van een zoekmachine gebruik ik normale woorden (zoektermen). Ik zoek 

geen woorden die te maken hebben met grof woordgebruik, seks of geweld. Bij twijfel, 
overleg ik met de meester of juf.  

 

 Bestanden van Internet naar je eigen computer halen heet downloaden. Op vragen om 
te "downloaden" is het antwoord in principe altijd nee. Je mag dus geen bestanden 
downloaden. Als je twijfelt overleg je met je meester of juf.  

 

 Chatten is op school niet toegestaan.  Het programma MSN / Messenger wordt niet 
opgestart.  

 

 Vertel het meester of juf meteen als je informatie ziet waardoor je je niet prettig voelt.  

 

 Ik vraag toestemming aan mijn meester of juf of ik op internet mag en van welke 
programma’s ik gebruik mag maken.  

 

 Als ik een keer een spelletje speel is er dat altijd een die via www.kennisnet.nl te 
bereiken is. 

 

 Ik maak geen foto’s of filmpjes van kinderen onder schooltijd met mijn telefoon, iPod of 
tablet. 

 

Als ik dit protocol onderteken, maar me er toch niet aan houd, vervalt mijn recht te mogen 

internetten voor de periode die mijn meester of juf aangeeft 

http://www.mijnkindonline.nl/
http://www.mijnleerlingonline.nl/
http://www.kennisnet.nl/


Naam: 

Groep: 

Handtekening: 

 


