
 

 

Beleid mobiele telefoons 

 
Inleiding 

Uitgangspunt voor ons als school blijft dat ouders te allen tijde via het telefoon-

nummer van de school hun kind(eren) kunnen bereiken dan wel een bericht kun-

nen doorgeven. 

We vragen ook leerkrachten, stagiaires en hulpouders de volgende afspraken te 

respecteren. 

 

Doel m.b.t. beleid mobiele telefoons 

• Eenduidigheid in omgaan met mobiele telefoons (en overige elektronica) voor 

kinderen, ouders en leerkrachten. 

• Voorkomen van misbruik van mobiele telefoons onder schooltijd. 

• Mogelijkheid tot het afleggen van verantwoording naar kinderen, ouders en 

leerkrachten bij misbruik. 

 

Afspraken gebruik mobiele telefoons op school 

1.  Kinderen mogen een mobiele telefoon meenemen naar school. Het kan nl. 

handig zijn dat ze bereikbaar zijn en ze kunnen, indien nodig, zelfstandig con-

tact opnemen met thuis. Bijvoorbeeld kinderen die na schooltijd meteen gaan 

sporten, naar muziekles gaan etc.  

2.  Kinderen die een mobiele telefoon bij zich hebben, moeten deze in de school 

uitzetten. In de pauzes kan de mobiele telefoon mee worden genomen naar 

buiten en daar weer worden aangezet. 

3.  De mobiele telefoon wordt op school bewaard in de jaszak of tas of kan wor-

den ingeleverd bij de leerkracht die ze in zijn /haar bureaula bewaart. 

4.  Kinderen nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school. Wan-

neer de telefoon kapot gaat, gestolen wordt etc. is de school niet aansprake-

lijk. 

5.  Kinderen die een mobiele telefoon meenemen en hem niet uitzetten dan wel 

ongeoorloofd gebruiken, zijn conform dit beleid in overtreding. Hierbij gelden 

afspraken zoals vermeld  

6.  Het is voor kinderen altijd mogelijk om aan de leerkracht te vragen of ze, on-

der of na schooltijd, voor dringende zaken naar huis mogen bellen met de 

vaste telefoon van school. In de regel zal zo’n verzoek niet worden gewei-

gerd. 

7.  Leerkrachten, stagiaires en hulpouders mogen ook hun mobiele telefoon 

meenemen naar school. Zij zetten hun mobiele telefoons op trilstand in de 

school. Gedurende de lestijden wordt er geen gebruik gemaakt van de mobie-

le telefoons, behoudens calamiteiten 

8.  Leerkrachten, stagiaires en hulpouders nemen op eigen risico een mobiele 
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telefoon mee naar school. Wanneer de telefoon kapot gaat, gestolen wordt 

etc. is de school niet aansprakelijk.  

 

Sancties bij overtreding van voornoemde beleidsafspraken 

Als geconstateerd wordt dat een leerling in overtreding is, gelden de volgende 

afspraken: 

• Kinderen die een mobiele telefoon meenemen en waarvan de mobiele tele-

foon hoor- of zichtbaar niet is uitgezet, worden éénmalig gewaarschuwd en op 

de afspraken gewezen. Dit wordt doorgegeven  aan de groepsleerkracht en 

het team. De groepsleerkracht maakt er een notitie van. 

• Kinderen waarbij dit voor de tweede keer gebeurt, leveren hun mobieltje in 

bij de desbetreffende leerkracht. Deze kan aan het einde van de dag worden 

opgehaald. De groepsleerkracht brengt de ouders op de hoogte. 

• Kinderen die deze regel voor de derde keer (of vaker) overtreden leveren hun 

mobieltje in bij de desbetreffende leerkracht. Deze kan aan het einde van de 

dag worden opgehaald. De leerkracht neemt contact op met de ouders, dat 

het mobieltje van dit kind niet meegenomen mag worden naar school. 

• Ouders en leerkrachten worden door de directie gewezen op hun verantwoor-

delijkheid en voorbeeldfunctie.  

Misbruik van mobiele telefoons onder schooltijd 

• Onder misbruik wordt in elk geval verstaan het maken van opnamen (foto’s 

filmpjes, geluid) in en om de school en tijdens schoolactiviteiten elders, het 

plaatsen van foto’s en/of filmpjes op internet, ongewenste sms’jes, onge-

wenst bellen en bedreigen. 

• Bij constatering van misbruik wordt de mobiele telefoon in beslag geno-

men. De leerkracht neemt contact op met de ouders, dat het telefoontje niet 

meegenomen mag worden naar school en motiveert de reden. Daarna volgen 

wij de stappen uit ons Gedrags- en anti-Pestprotocol die hier van toepassing 

zijn. 

 
 

 


