PROTOCOL
INTERNET OP SCHOOL
Internet op school
De kinderen van onze scholen kunnen gebruik maken van Internet en email.
Waarom internet?
Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken, contacten te
leggen met leerlingen van andere scholen en deskundigen te kunnen raadplegen. De software die in ontwikkeling
is, verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Internetactiviteiten
worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. De software bij methodes kan in de
toekomst door kinderen ook via Internet benaderd worden.
Afspraken
Samen met de kinderen en de leerkrachten hebben wij een aantal afspraken gemaakt.

Afspraken met de kinderen
Algemeen:
•
•
•

Ik gebruik de computer alleen voor schoolactiviteiten.
Ik verander geen instellingen of screensavers.
Ik print alleen met toestemming van juf/meester. Ik controleer eerst welke printer is geselecteerd.

Het internet:
•
•

Voor ik de computer gebruik, heb ik dit met juf/meester overlegd.
Ik heb ook verteld aan de juf/meester wat ik ga doen op het internet of de juf/meester heeft mij dat
verteld.

•

Ik vertel het meester of juf direct als ik informatie tegenkomen waardoor ik mij niet prettig voel of
waarvan ik weet dat het niet goed is.
Ik leg geen verdere contacten met iemand zonder toestemming van mijn leraar.
Ik houd me aan de afspraken en zoek verkeerde informatie (geweld, seks, enz.) niet op.
Ook bij gebruik van een zoekmachine gebruik ik normale woorden (zoektermen). Ik zoek geen woorden
die te maken hebben met grof woordgebruik, racisme, discriminatie, seks of geweld.

•
•
•

•

Ik weet dat alle sites die ik bezoek worden geregistreerd.

•

Ik mag geen bestanden downloaden (bestanden naar de computer halen) zonder toestemming van mijn
juf/meester.

E-mail gebruik:
•
•
•
•

Ik verstuur bij e-mails nooit foto’s van mijzelf of van anderen zonder toestemming van mijn meester of
juf.
Ik beantwoord nooit e-mails waarbij ik mij niet prettig voel of waar dingen in staan waarvan ik weet dat
het niet goed is. Ik verstuur zelf dergelijke mailtjes niet.
Ik zal nooit mijn naam,(e-mail) adressen of telefoonnummers doorgeven, afspraken maken op internet, emails versturen zonder toestemming van mijn juf/meester.
Ik vertel het mijn juf/meester als ik informatie zie of e-mailberichten krijg waardoor ik mij niet prettig voel
of die ik niet vertrouw i.v.m. mogelijke virussen.

Tot slot:
•

Ik weet dat misbruik van de computer bestraft moet worden.

•

Ik weet dat deze regels bedoeld zijn om mijzelf en anderen te beschermen.

Afspraken met de leerkrachten
•
•
•
•
•
•
•

•

We gebruiken internet en e-mail voor opbouwende educatieve doeleinden.
We bekijken geen sites die niet voldoen aan de fatsoensnormen of niet passen bij onze Gereformeerde
identiteit.
We leggen aan de kinderen regelmatig uit waarom het niet goed is om bepaalde sites te bezoeken.
We maken de kinderen regelmatig bewust van de gevaren van verkeerd e-mailgebruik.
We dragen zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer zij op ongewenste,
onbedoelde sites komen.
We nemen regels en wetten met betrekking tot copyright in acht.
We dragen er zorg voor informatie die terug te voeren is op leerlingen niet op het openbare deel van het
net terecht te laten komen. Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden niet op Internet
gepubliceerd. In voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders. Ook voor het publiceren
van individuele foto’s wordt eerst toestemming gevraagd.
Voor e-mail geldt ook het briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische verantwoordelijkheid
mogen de leerkrachten e-mail van leerlingen bekijken.

