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Protocol Internetgebruik leerlingen 

 

Inleiding 

De huidige tijd kenmerkt zich door een overvloed aan informatie 

die op eenvoudige wijze bereikbaar is. Sommige beelden en 

programma’s zijn ongeschikt voor kinderen; hierbij denken we 

aan bepaalde uitingen van geweld, seks en racisme.  

Leerlingen moeten leren daar mee om te gaan; als school 

begeleiden wij leerlingen hierin  door aandacht  te besteden aan de vragen: “Wat is 

goed en wat niet, wat kan en wat niet”.   

 

Uitgangspunten 

Algemene aanpak 

Leerlingen leren op school onder begeleiding op verantwoorde wijze omgaan met 

Social Media en Internet. De groepsleerkrachten van de bovenbouw bespreken elk 

jaar opnieuw de regels met de leerlingen. Deze algemene afspraken worden op een 

vaste plek in het lokaal opgehangen. Daarnaast komt het omgaan met social media 

en internet terug in ons wereldoriëntatie project Mediawijsheid en leskernen vanuit 

de Kanjertraining.  

Leerlingen mogen beperkt gebruik maken van eigen devices zoals laptops en tablets. 

Het gebruik hiervan staat in dienst van het onderwijs, bijv. een eigen laptop als er 

sprake is van dyslexie. Zonder toestemming van de leerkracht, is het een leerling niet 

toegestaan om zijn of haar eigen device of mobiele telefoon te gebruiken onder 

schooltijd.  

 

Afspraken met leerlingen 

In de bijlage staan de afspraken die de leerkracht jaarlijks maakt met de leerlingen. 

Deze afspraken geven weer hoe ons algemeen beleid zich vertaalt in concrete regels 

voor leerlingen.  

 

Controle en handhaving 

Bij regels hoort ook controle en handhaving. Hierbij dienen wij als school rekening te 

houden met het recht van het kind op privacy.  

De school zal geen toegang eisen tot privémailboxen van leerlingen, maar kan in 

uitzonderlijke situaties wel eisen dat de leerling informatie (zoals foto’s of teksten) 

verwijdert van bijvoorbeeld een Facebook profiel of uit de mobiele telefoon. Wij 

denken hierbij bijvoorbeeld aan een zonder toestemming gemaakte foto of een 

aanstootgevende tekst. 

 

Monitoren van internet en emailgebruik 
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De school kan filters installeren om ongewenst geachte websites en internetdiensten 

te blokkeren. 

 

 

 

 

Sancties bij overtredingen 

Waarschuwing 

Bij overtreding van de onderstaande regels krijgt de betrokken leerling een 

waarschuwing van de groepsleerkracht.  

Een waarschuwing over dezelfde regel kan eenmaal herhaald worden.  

 

Tijdelijke ontzegging 

Wanneer opnieuw in een schooljaar een overtreding plaatsvindt, vindt een gesprek 

met de ouders en de leerling plaats en worden afspraken over ontzegging en het 

gebruik van internet genomen. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht 

door de leerkracht. Duur en omvang van de ontzegging zullen door de 

groepsleerkracht worden vastgesteld op basis van de aard van de overtreding. Bij een 

overtreding van de regels over beeldgebruik, begaan met het mobiele device, kan de 

groepsleerkracht het device in beslag nemen en eisen dat het kind of een van de 

ouders de betreffende beelden wist. De leerkracht mag in dit geval controleren of dit 

ook echt gebeurd is. 

Langdurige ontzegging 

Bij een derde overtreding kan de leerling de toegang tot het internet voor langere 

tijd worden ontzegd. Duur en omvang van de ontzegging zullen door de schoolleider 

worden vastgesteld op basis van de aard van de overtreding. Ook in dit geval worden 

de ouders hiervan, indien mogelijk dezelfde dag, telefonisch of mondeling door de 

groepsleerkracht op de hoogte gebracht. Tevens worden de ouders schriftelijk, 

middels een brief van de schoolleiding, van dit besluit op de hoogte gesteld.  

Ernstige overtredingen 

Als de leerling een bericht plaatst op internet of per e-mail verstuurt dat in ernstige 

mate ontoelaatbaar is (opruiend, hatelijk, onsmakelijk etc.), of de wet overtreedt 

(bijvoorbeeld door valse beschuldigingen te doen), zal de leerkracht direct contact 

opnemen met de ouders en de schoolleider.  

Bij een vermoeden van strafbare feiten kan de schoolleider besluiten tot een time-out 

en treedt ons time-out protocol in werking. De betreffende informatie wordt geprint 

en wordt, evenals de digitale kopie, bewaard als potentieel bewijsmateriaal. De 
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ouders krijgen een kopie van dit materiaal en worden tijdig geïnformeerd over de 

stappen die de school van plan is te nemen. Daarbij zal de school de reactie van de 

ouders meewegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afspraken met leerlingen  
 

 Onder schooltijd maak ik geen gebruik van social media, tenzij de leerkracht 

mij hier toestemming voor heeft gegeven.  

 Ik geef nooit mijn eigen naam of adres weg, ook niet mijn e-mailadres.  

 Ik maak geen afspraken met mensen die ik alleen ken via internet; Ongewenste 

figuren die mij mailen of contact zoeken via social media, blokkeer ik en meld 

ik aan de leerkracht of mijn ouder/verzorger.  

 Ik lees en beantwoord geen e-mails van onbekenden (middels het 

schoolaccount) en open geen bijlagen gestuurd door onbekenden (daar kan 

een virus in zitten). Ik verwijder het bericht en leeg de e-mail prullenbak.  

 Ik ga direct naar mijn leerkracht als ik op internet informatie over seks, geweld 

of andere informatie en/of beelden tegen kom waarvan ik denk dat deze 

beelden niet gepast zijn;  

 Ik reageer niet op gemene, valse, vervelende berichten. Het is niet mijn schuld, 

dat sommige mensen zich niet weten te gedragen. Als het gemene, kwetsende 

dingen zijn, waarschuw ik direct mijn leerkracht en/of ouders.  

 Ik verstuur zelf ook geen gemene, valse, vervelende, kwetsende berichten 

(door), maar waarschuw een volwassene. 

 Als ik een email of ander digitaal berichtje stuur, is mijn taalgebruik netjes en 

beleefd.   

 Iets downloaden mag alleen als de leerkracht dat goed vindt.  

 Ik gebruik internet alleen voor mijn leeractiviteiten. Tijdens de les ga ik niet op 

websites die niets met de les of school te maken hebben, ook gebruik ik geen 
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andere programma’s (zoals WhatsApp) die niets met de les of school te maken 

hebben. 

 Ik zal niet opzettelijk het netwerk of werk van anderen op de computer 

beschadigen. 

 Ik geloof niet alles wat ik op het internet zie of lees; bij twijfel vraag ik de 

meester of juf om de juistheid van de informatie te controleren. 

 Ik zal nooit zonder toestemming foto’s of filmpjes maken en op het internet 

plaatsen van klasgenoten, medeleerlingen of de leerkracht.   

 Ik gebruik bij het werken met een zoekmachine normale woorden 

(zoektermen). Ik gebruik geen woorden die te maken hebben met grof 

woordgebruik, seks of geweld. Bij twijfel overleg ik met mijn leerkracht.  

 


