Protocol Sociale Media voor leerlingen van O.b.s. ‘t Fonnemint
Dit protocol geldt voor het gebruik van het internet op de computers, tablets en andere
internetdivices op school.
Een protocol is een lijstje met afspraken, regels waaraan jij je moet houden.
Het betekent dat wij ervan uitgaan dat jij je aan de regels gaat houden.
Voor jij internet op mag, moeten een van jouw ouders en jezelf dit hebben ondertekend.
Natuurlijk mag je alleen het internet op als je meester of juf je toestemming geeft.
De school geeft je tekst en uitleg over gebruik en misbruik van het internet en e-mail.










Ik zal nooit mijn persoonlijke informatie doorgeven op het internet.
[ bv. achternaam, adres, telefoonnummer, werkadres van mijn ouders, het adres van
mijn school]
Ik zal mijn privémailadres op school niet gebruiken. Ik mag dus bijvoorbeeld niet
Facebooken of chatten.
Op het internet gebruik ik normale woorden (ook zoektermen). Ik zoek geen woorden
die te maken hebben met grof woordgebruik, seks of geweld. Bij twijfel overleg ik met
de leerkracht.
Ik gedraag me fatsoenlijk via het internet. Zo pest ik bijvoorbeeld ook niet digitaal.
Foto’s, filmpjes of geluidsopnames die op school zijn gemaakt, mag ik zelf niet
verspreiden via het internet.
Bestanden downloaden mag niet zonder toestemming van mijn meester of juf.
Als ik informatie zie waardoor ik me niet prettig voel, vertel ik dat meteen aan meester
of juf.
Ik mag nooit met iemand afspreken die ik online op het internet hebt ontmoet.
Ik mag geen mobiele telefoon gebruiken op het plein van de school en in de school.
Als ik een mobieltje bij me heb, dan lever ik die in bij meester of juf.

Als ik mij niet aan deze regels houd, mag ik het internet niet gebruiken voor een
periode die meester of juf aangeeft. De directeur kan me in ernstige gevallen
schorsen. Dan mag ik (een tijdje) niet meer naar school.

Datum: __________ 2017
Naam:

handtekening leerling:

Groep:
handtekening ouder/verzorger (voor gezien):

