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Inleiding
Sociale media spelen tegenwoordig een belangrijke rol in het leven van kinderen en volwassenen.
Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van onze leerlingen. Sociale media kan
helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te leggen met
leeftijdsgenootjes en onderzoekend bezig te zijn. Echter brengt sociale media ook risico’s met zich
mee, zoals cyberpesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens.
Dit protocol vormt een leidraad voor gesprek over sociale media (wat kan als normaal beschouwd
worden en wat niet?); op school, in de klas, maar ook thuis. De richtlijnen zijn van toepassing op alle
leerlingen binnen PI-school de Ster en gericht op het gebruik van mobiele telefoons op school, maar
ook op het mediagebruik buiten de school.
Onder sociale media verstaan we:
programma’s waarmee online informatie kan worden opgezocht, gedeeld en gepresenteerd.
Denk bijvoorbeeld aan Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat en hiermee te
vergelijke programma’s en apps.
Doel van het protocol
De doelen van dit protocol zijn:
▪
▪

▪

Vergroten van een positief en veilig school- en onderwijsklimaat.
Bevorderen dat medewerkers, leerlingen en ouder(s)/ verzorger(s) binnen PI-school De Ster
sociale media gebruiken op een manier die in het verlengde ligt van de missie en visie van de
stichting en de reguliere fatsoensnormen. In de regel betekent dit dat we zorgvuldig
communiceren, respect voor de school en voor elkaar hebben en iedereen in zijn waarde laten.
Medewerkers, leerlingen en ouder(s)/ verzorger(s) binnen PI-school De Ster behoeden voor de
mogelijk negatieve gevolgen van sociale media.

1. Afspraken bij het gebruik van mobiele telefoons bij leerlingen
Het advies van PI-School de Ster is leerlingen geen elektronische apparaten mee te geven naar
school. Bij een gegronde reden, te denken valt aan taxivervoer, alleen fietsen etc., is het toegestaan
om de volgende elektronische apparatuur mee te nemen: telefoons, mp3-spelers/I-Pods en tablets.
Wij vragen ouders ons hiervan op de hoogte te stellen wanneer dit van toepassing is op hun kind. Wij
vragen u klein herkenbaar te maken dat de apparatuur van uw kind is. Bij het meenemen van
elektrische apparatuur geldt:
▪

De school is niet aansprakelijk voor apparatuur die geen eigendom is van de school.
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▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

Leerlingen mogen de mobiele telefoon bij de aankomst op het schoolplein gebruiken om
eventueel naar huis te bellen om door te geven dat ze goed/veilig zijn aangekomen. Dit gebeurt
ten aller tijden in overleg met de leraar.
Bij binnenkomst in de school staat de mobiele telefoon uit.
De mobiele telefoons worden bij aankomst in de school bij de leerkracht van de klas ingeleverd
en in een afgesloten lade bewaard tot aan het einde van de schooldag. De leerkracht deelt om
14.00 uur de mobiele telefoons uit.
Na schooltijd mogen de mobiele telefoons weer aangezet en gebruikt worden. Dit is toegestaan
vanaf het moment dat de leerling het schoolgebouw verlaten heeft.
Indien nodig mag een leerling, mits de leraar hiervoor toestemming heeft gegeven, de
schooltelefoon gebruiken om naar huis te bellen. Dit mag echter enkel in de achterwachtruimte
of op kantoor.
Indien een leerling op school moet wachten in verband met oudergesprekken, mag een leerling
een tablet van de school gebruiken.
We respecteren elkaars privacy. Bij het gebruik van internet en sociale media worden er daarom
geen informatie, foto’s of video’s verspreid.
We behandelen elkaar netjes en met respect. We laten iedereen in zijn waarde. Daarom pesten,
kwetsen, stalken, bedreigen, en beschadigen we elkaar niet.
Wanneer leerlingen zich niet houden aan bovengenoemde afspraken, stellen wij als
consequentie dat de telefoon de dag erna niet meer mee mag. Tevens nemen wij contact op met
de ouders van de desbetreffende leerling.
Dit protocol is van toepassing op alle leerlingen binnen PI-school De Ster.

2. Afspraken bij het gebruik van de computer/tablet en internet op school
▪
▪
▪
▪

De regels en afspraken omtrent het gebruik van de computers op school hangen zichtbaar bij
iedere computer.
Op school wordt het spelen van spellen beperkt tot de volgende computerspellen: Yoleo,
Ambrasoft, Squla en Gynzy.
Het gebruik van social media, te denken valt aan: Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram,
Snapchat etc. is niet toegestaan binnen de school.
Internet op schoolcomputers en tablets wordt alleen gebruikt voor acceptabele doeleinden.
Internet op school is afgeschermd.
Leerlingen mogen internet gebruiken voor het raadplegen van bronnen, zoeken naar informatie
waarbij gerelateerd moet zijn aan het onderwijsleerproces. Overig gebruik dient altijd in overleg
met en na goedkeuring van de leraar te gebeuren.
Het is daarom niet toegestaan om op school:
▪ Ongeoorloofd toegang te krijgen tot niet-openbare sites of programma’s;
▪ Sites te bezoeken, informatie te downloaden en te verspreiden die beledigend,
discriminerend, racistisch, aanstootgevend of pornografisch zijn;
▪ Sites te bezoeken waarop ingelogd moet worden zoals, Facebook, Twitter, Instagram,
etc;
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▪
▪

▪

Spelletjes te spelen die buiten de gebruikte schoolprogramma’s vallen.

Als er geconstateerd wordt dat de afspraken niet worden nageleefd, wordt dit eerst met de
betrokkene leerling besproken. Bij een ernstige overtreding kan de directie van de school
besluiten een maatregel op te leggen: het uitsluiten van het gebruik van de computers op school,
het geven van een disciplinaire maatregel zoals; een blauwe kaart of in het uiterste geval het
schorsen van de leerling van school. Hierbij wordt er altijd contact opgenomen met de ouder(s)/
verzorger(s) van de leerling. Daarnaast kan de directie contact opnemen met de politie indien er
sprake is van een strafbaar feit. Voorbeelden van strafbare feiten zijn op de volgende site te
vinden: https://www.vraaghetdepolitie.nl/politiewerk-en-boetes/boetes-en-straffen/wat-is-erallemaal-strafbaar-online.html.
Leerlingen mogen alleen printen in overleg met de leraar.

3. Gebruik van social media buiten school
Wij adviseren ouders het volgende:
zorg dat uw kind weet hoe sociale media werkt voordat hij/zij het gebruikt;
zorg dat de instellingen goed staan en uw kind niet meer informatie deelt dan hij/zij wilt;
alles wat wordt gecommuniceerd via internet en sociale media, blijft nog lang vindbaar.
Voor conflicten op sociale media buiten schooltijd waarbij leerlingen van PI-school De Ster betrokken
zijn, geldt:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij plaatst op sociale media en kan daarop
aangesproken worden. Ook het doorsturen en herplaatsen zijn handelingen waar je op
aangesproken kunt worden.
We respecteren elkaars privacy. Bij het gebruik van internet en sociale media worden er daarom
geen informatie, foto’s of video’s verspreid over anderen.
We behandelen elkaar netjes en met respect, en laten iedereen in zijn waarde. Daarom pesten,
kwetsen, stalken, bedreigen, en beschadigen we elkaar niet.
We gebruiken geen fictieve naam als afzender en versturen geen verzonnen berichten naar een
andere leerling.
Wij gebruiken geen scheldwoorden (richting een andere leerling) tijdens het gebruik van sociale
media.
Leerlingen/ouders en leraren communiceren niet met elkaar via sociale media als Whatsapp,
Facebook, Twitter etc.
We helpen elkaar om goed en verstandig met sociale media om te gaan. We spreken elkaar aan
op onverstandig gedrag. Als dat niet lukt, dan vragen we daarvoor hulp bij een volwassene op
school.
Leerlingen worden geacht meteen ouders/verzorgers in te lichten als ze informatie tegenkomen
waardoor ze zich niet prettig voelen of waarvan ze weten dat dit niet hoort.
Leerlingen worden ook geacht ouders/verzorgers in te lichten als er minder leuke dingen
gebeuren op internet, bijvoorbeeld als iemand wordt gepest.
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▪

Indien er sprake is van de twee bovenstaande punten kunnen leerlingen en ouders/verzorgers de
leerkracht hiervan op de hoogte stellen. Tevens kan contact opgenomen worden met de antipest coördinator:
Thérèse Vink
t.vink@debasculepi-scholen.nl

4. Toestemming beeldmateriaal online
In verband met de privacy zijn wij zeer voorzichtig met het maken van foto’s en video’s. Stelregel
tijdens activiteiten op school is: u mag alleen een foto maken van uw eigen kind. Denkt u eraan dat u
hierop let met vieringen/ouderinlopen.
Soms maken wij foto’s of video-opnamen voor eigen gebruik. Hier vragen wij toestemming voor.
Op de schoolwebsite wordt mogelijk informatie over/van leerlingen geplaatst. Er zal geen publicatie
van beeldmateriaal op de schoolwebsite plaatsvinden van leerlingen zonder toestemming van de
betrokken ouder(s)/verzorger(s) en/of leerlingen.
De ouder(s)/verzorger(s) worden in de gelegenheid gesteld toestemming te verlenen voor publicatie
van beeldmateriaal door dit aan te geven op het aanmeldformulier van de PI-school de Ster.

5. Omgaan met ICT (hardware en software) van de school
Een schoolbrede afspraak is:
Wij gaan zuinig om met spullen.
In het verlengde hiervan dragen wij met als schoolteam, ouders en leerlingen zorg voor dat iedereen
op een correcte manier gebruik maakt van apparatuur binnen de school.
▪
▪

Leerlingen wisselen niet zelfstandig koptelefoons, toetsenborden, muizen en computerkabels.
Dit doet de leerkracht.
In geval van schade kan de ouder van een leerling gevraagd worden aanspraak te doen op de
WA-verzekering.

Slot
Van eenieder binnen de school wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de richtlijnen van dit
protocol. Volwassen op school zullen leerlingen wijzen op het juiste gebruik van internet en andere
elektronische informatie- en communicatiemiddelen en de mogelijke gevolgen van onjuist gebruik.
Periodiek of wanneer daar eerder aanleiding toe is, zal dit mediaprotocol op actualiteit en op
aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen worden getoetst en zo nodig worden aangepast.
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Bijlage 1. Computerregels

De kabels blijven in de computer
Ik vraag om hulp als iets niet lukt
Ik werk aan de opdracht die de juf
of meester geeft
Ik ben stil achter de computer

Maximaal 2 leerlingen per computer

Ik gebruik de koptelefoon
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