
 

 

 

Internetprotocol 

 
Internet op school 

De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben 

ervoor gekozen de leerlingen van alle klassen die mogelijkheid te bieden. Hier-

voor heeft iedere leerling vanaf groep 3 een eigen chromebook. 

 

Wij volgen de strategie van begeleiden, confronteren en aansturen van onze 

leerlingen i.p.v. filteren bij het gebruik van het World Wide Web. Immers het fil-

teren van kernwoorden schermt de mogelijkheid om op ongewenste websites te 

komen niet altijd af 

 

Internetafspraken met kinderen 

De volgende afspraken zijn met de kinderen besproken en hangen duidelijk 

zichtbaar bij de chromebooks: 

1.  Als je op internet zit, weet meester of juf daarvan. 

2. Je logt alleen in met de naam van je groep. 

3.  Op het internet gebruik je alleen je voornaam. Andere persoonlijke 

gegevens zoals foto’s, achternaam, adres en telefoonnummer houd je 

voor jezelf. Het adres en telefoonnummer van de school geef je al-

leen door na toestemming van de juf of de meester. 

4.  Als je op een site komt waarvoor je een wachtwoord nodig hebt of 

waar gevraagd wordt een wachtwoord aan te maken, waarschuw je 

meester of juf. 

5. Bij het gebruik van een zoekmachine, bijvoorbeeld Ilse of Google, ge-

bruik je normale zoekwoorden, woorden dus die niets te maken heb-

ben met seks, discriminatie, geweld of grof taalgebruik. 

6.  Als je op internet vervelende informatie tegenkomt, waarschuw je 

meteen meester of juf. Zij weten dan of ze actie moeten onderne-

men.  

7.  Downloaden van bestanden mag alleen met toestemming van mees-

ter of juf. Dat geldt ook voor het uitprinten van iets.  

8.  Juf Maaike gaat over de instellingen van de chromebookd. Je houdt 

de instellingen dus zoals hij ze heeft gemaakt. 

9.  De chromebooks op school gebruiken we alleen voor schoolse zaken, 

privézaken (bijvoorbeeld: social media, muziek luisteren, iets bestel-

len) doe je thuis als dat mag. 

 

Mobiele telefoons en internet 

Voor het gebruik van mobiele telefoons is het Beleid mobiele telefoons opgesteld. 
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Sancties 

Als er afspraken bewust niet nagekomen worden, zal de groepsleerkracht actie  

ondernemen: 

• De eerste keer wordt de leerling aangesproken op zijn of haar gedrag. Als dit 

gebeurt door een andere dan de eigen leerkracht, wordt dit doorgegeven aan 

de groepsleerkracht. Deze maakt een notitie in de klassenmap. 

• De tweede keer is er ook contact met de ouders. De leerkracht informeert de  

ouders en vraagt de ouders dit met hun kind te bespreken. 

• De derde keer leidt tot uitsluiting van het gebruik van de chromebooks voor 

een nader te bepalen tijd. Afhankelijk van de aard en de ernst, kan de leer-

kracht na overleg met de directie besluiten hiervan af te wijken. De ouders 

worden hierover altijd ingelicht. 

 

Ouders en leerkrachten worden door de directie gewezen op hun verantwoorde-

lijkheid en voorbeeldfunctie.  

 

Gedragsafspraken met leerkrachten: 

• Internet wordt gebruikt voor educatieve doeleinden. 

• Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen.  

• Onder de regenpauzes mogen kinderen spelletjes spelen op internet. Ook 

dan gelden de afspraken m.b.t. wachtwoorden, social media en onze fat-

soensnormen enz. 

• Er wordt aan de kinderen uitgelegd, waarom zij bepaalde sites wel of niet 

mogen bekijken. 

• De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen 

vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is 

meestal immers niet hun schuld. 

• Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen. 

• Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel 

van het net terechtkomen. 

• Voor e-mail geldt ook het briefgeheim, maar op grond van pedagogische  

 verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten e-mail van leerlingen bekijken. 

• Leerkrachten zijn alert op eventuele ongewenste gedragingen van leerlingen 

op Internet. 

• Leerkrachten zijn zich bewust van hun eigen voorbeeld gedrag en welke in-

vloed dit gedrag heeft ten opzichte van de kinderen.  

 

Schoolwebsite www.bsruimteschip.nl 

Algemeen 

Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen 

die daarnaar op internet op zoek is. 

Deze informatie bestaat uit beschrijving van de identiteit van de school, vertaald 

in een visie.  De wijze van omgang met en zienswijze op kinderen, de beschrij-

ving van leergebieden en lesstof, de activiteiten die de school ontplooit, enz.  

We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op 

hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden. 

http://www.bsruimteschip.nl/
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Op onze website is tevens recente informatie te vinden over actuele gebeurtenis-

sen in en rond de school.  

 

Privacy 

De afspraken over vermelding van namen en plaatsen van foto’s op de website 

zijn afspraken gemaakt in ons Privacy-reglement. De afspraken m.b.t. de websi-

te zijn o.a.: 

1. We gebruiken op de website alleen de voornamen van leerlingen en 

eventueel de groep waar het kind inzit. Verder worden er geen ande-

re gegevens van de leerlingen bekend gemaakt. 

2.  We plaatsen op het openbare gedeelte van de website alleen afbeel-

dingen van leerlingen in algemene situaties en bij voorkeur waarbij ze 

niet alleen op een foto staan. 

3.  Ouders van wie een afbeelding van hun kind in een individuele situa-

tie op de website is geplaatst, kunnen de websitebeheerder ver-

zoeken de afbeelding te verwijderen. 

4.  We gebruiken van ouders en leerkrachten voornamen en achterna-

men en alleen indien nodig telefoonnummers en e-mailadressen. 

5.  Aan het begin van het schooljaar vragen we ouders op het zg. be-

reikbaarheidsformulier toestemming voor plaatsing van foto’s op de 

website  We respecteren de keuze van de ouders.  

6.  We plaatsen geen filmopnames op de website.  
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Internetafspraken met kinderen 

De volgende afspraken zijn met de kinderen besproken.  

 

1.  Als je op internet zit, weet meester of juf daarvan. 

2. Je logt alleen in met de naam van je groep. 

3.  Op het internet gebruik je alleen je voornaam. Andere per-

soonlijke gegevens zoals foto’s, achternaam, adres en tele-

foonnummer houd je voor jezelf. Het adres en telefoon-

nummer van de school geef je alleen door na toestemming 

van de juf of de meester. 

4.  Als je op een site komt waarvoor je een wachtwoord nodig 

hebt of waar gevraagd wordt een wachtwoord aan te ma-

ken, waarschuw je meester of juf. 

5. Bij het gebruik van een zoekmachine, bijvoorbeeld Ilse of 

Google, gebruik je normale zoekwoorden, woorden dus die 

niets te maken hebben met seks, discriminatie, geweld of 

grof taalgebruik. 

6.  Als je op internet vervelende informatie tegenkomt, waar-

schuw je meteen meester of juf. Zij weten dan of ze actie 

moeten ondernemen.  

7.  Downloaden van bestanden mag alleen met toestemming 

van meester of juf. Dat geldt ook voor het uitprinten van 

iets.  

8.  Juf Maaike gaat over de instellingen van de chromebooks. 

Je houdt de instellingen dus zoals hij ze heeft gemaakt. 

9.  De chromebooks op school gebruiken we alleen voor 

schoolse zaken, privézaken (bijvoorbeeld: social media, 

muziek luisteren, iets bestellen) doe je thuis als dat mag. 

10. Bij en in de buurt van de chromebooks gelden de normale 

schoolregels voor werken op de hal. 
 


