Internet protocol
De Kring
Waarom een internetprotocol?
Een protocol is een lijst met 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 laar je zien dat je het eens bent met de regels en gaan de stamgroepleiders er vanuit
dat je je hier aan houdt. We maken deze afspraken met elkaar om te voorkomen dat jij problemen
krijgt door het gebruik van internet op school en om ervoor te zorgen dat internet leuk blijft.

Waarvoor gebruiken we internet?
Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie op te zoeken en
om te oefenen met lesstof. Internet wordt hierdoor meer en meer een onderdeel van het
programma op school.

Afspraken
Afspraken met de leerlingen
o Op internet gebruik ik alleen mijn voornaam. Andere persoonlijke gegevens zoals foto’s,
achternaam, geboortedatum, adres en telefoonnummer houd ik voor mezelf. Het adres en
het telefoonnummer van de school geef ik alleen na toestemming van de stamgroepleider.
o Ik maak geen afspraken via internet met onbekenden.
o Ik verander geen instelling op de computer.
o Ik gebruik bij zoekmachines nooit zoekwoorden die te maken hebben met discriminatie, seks,
geweld of grof taalgebruik.
o Als ik op internet vervelende dingen tegen kom, vertel ik het direct aan de stamgroepleider.
o Ik maak geen gebruik van social media op school zonder toestemming van de
stamgroepleider.
o Ik gebruik onder schooltijd mijn mobiele telefoon niet in en om school zonder toestemming
van de stamgroepleider.
o Printen en downloaden van bestanden doe ik alleen met toetstemming van de
stamgroepleider.
o Ik gebruik internet voor opdrachten van de stamgroepleider.
Niet nakomen van afspraken
Wanneer een leerling de afspraken niet nakomt zal de stamgroepleider de volgende stappen
ondernemen:
o
o
o

De eerste keer wordt de leerling aangesproken op zijn/haar gedrag.
De tweede keer is er ook contact met de ouders. De stamgroepleider informeert de ouders
en vraagt de ouders dit met hun kind te bespreken.
De derde keer dat een leerling de afspraken niet nakomt, mag hij/zij een tijdlang geen
computer gebruiken. De tijd is afhankelijk van de aard en ernst. De ouders worden hierover
altijd ingelicht.
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Gedragsafspraken met stamgroepleiders
o Internet wordt gebruikt voor educatieve doeleinden.
o Sites die wij kinderen willen laten gebruiken worden eerst door de leerkracht bekeken.
o Kinderen werken nooit alleen achter de computer. Er is altijd een stamgroepleider en/of
stagiaire die toezicht houdt op de kinderen en wat zij op de computer doen.
o Er wordt aan de kinderen uitgelegd, waarom zij bepaalde sites wel/niet mogen bekijken.
o De stamgroepleider zorgt voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen
wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is meestal immers niet hun
schuld.
o Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen.
o Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net
terechtkomen.
o Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. In
voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders. Ook voor het publiceren van
individuele foto’s wordt eerst toestemming gevraagd.
o Voor e-mail geldt ook het briefgeheim, maar op grond van pedagogische
verantwoordelijkheid mogen de stamgroepleiders e-mail van leerlingen bekijken.
o Stamgroepleiders zijn alert op eventuele ongewenste gedragingen van leerlingen op Internet.
o Stamgroepleiders zijn zich bewust van hun eigen voorbeeld gedrag en welke invloed dit
gedrag heeft ten opzichte van de kinderen.
Privacy
Er worden veel leuke foto’s en films gemaakt van de kinderen tijdens uitstapjes, stamgroepvieringen
etc. Wanneer u materiaal heeft dat u met andere ouders wilt delen, doe dat dan via de
stamgroepleider. We verzoeken u zelf geen foto of filmmateriaal op internet te zetten wanneer er
ook andere kinderen op staan dan die van uzelf (ook niet één fotootje op Facebook). De ouders van
andere kinderen hebben hiervoor géén toestemming gegeven. We vinden privacy belangrijk en
digitaal materiaal kan makkelijk verspreid worden en via internet onbedoeld een eigen leven gaan
leiden. Ook de kinderen moeten vooraf toestemming vragen aan de stamgroepleider.
Wanneer u niet wilt dat foto’s/films van uw kind op de site van de school worden gepubliceerd, kunt
u dit melden bij de stamgroepleider. Wij publiceren nooit namen in combinaties met beeldmateriaal.
Het internetprotocol van basisschool De Kring zal elk jaar herzien worden en daar waar nodig worden
aangepast.
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