Internet en e-mailprotocol voor leerlingen van de Stichting Tangent
Uitgangspunt
De school zal proberen om de leerlingen in een zo veilig mogelijke internet- en e-mail-omgeving te
laten werken.
Er wordt geprobeerd de leerlingen zo veel mogelijk met gerichte zoekopdrachten te laten werken om
zo vrijblijvend surfgedrag te beperken respectievelijk te voorkomen.
De school zorgt er voor dat kinderen vanaf groep 5 tekst en uitleg krijgen over het gebruik en
misbruik van internet en het e-mailadres.
De school kiest ervoor om samen met de kinderen manieren te vinden om op een verantwoorde
manier te kunnen werken met internet.
Samen in de klas hierover praten, het maken van afspraken en vaststellen van regels, het bijbrengen
van een goede attitude en sociale controle spelen hierbij een zeer belangrijke rol.
In groepen waar met internet en e-mail wordt gewerkt, worden de volgende afspraken
gehanteerd:
 Geef nooit persoonlijke gegevens van jezelf of van school door.
Persoonlijke gegevens: adres, telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum, bankgegevens.
Gebruik alleen je voornaam
 Ga niet op zoek naar sites met minder geschikte informatie zoals seks, geweld, racisme en
discriminatie.
Wanneer je per ongeluk op zo’n site terechtkomt, klik de site weg door op vorige te klikken. Het
is niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt.
Vertel dit tegen je leerkracht.
De leerkracht heeft de mogelijkheid om alle pagina’s die geopend zijn te controleren.
 Maak geen afspraken met onbekenden zonder toestemming van leerkrachten en ouders.
Verstuur geen informatie over jezelf, je familie, vrienden en school.
Verstuur ook geen digitale foto’s.
 Bestel niets via internet en e-mail.
Wij bestellen niets op school. Dus ook niet voor de grap.
 Mail alleen via de groeps e-mail.
Wanneer je een e-mail bericht verstuurt en ontvangt, gaat dit via de groeps e-mail.
Hiervoor vraag je toestemming van je leerkracht.
Wanneer je vervelende, gemene of rare berichten ontvangt, geef dit door aan je leerkracht.
 Gebruik internet met toestemming leerkracht.
Alle kinderen hebben toestemming van de leerkracht nodig om op internet te gaan.
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 Chatten op school is verboden
Er wordt bij het chatten vaak “verkeerde” taal (pesten, grof taalgebruik) gebruikt. Dit vinden wij
op onze school niet passen. Dus geen MSN en dergelijke.
 Het gebruik van sociale media zoals hyves, e.d.
Het gebruik van sociale media zoals hyves, e.d. is niet toegestaan.

 Print met toestemming van de leerkracht.
Er wordt alleen geprint met toestemming van de leerkracht.
Deze kan eventueel zelf de gewenste printer aangeven: zwart/wit of kleurenprinter.
 Verander geen instellingen.
Leerlingen mogen geen instellingen veranderen, bijvoorbeeld screensaver.
 Downloaden
De volgende bestanden mogen niet worden gedownload in verband met infectiegevaar van
virussen, spyware, en dergelijke: mp3-bestanden, film- en videobestanden, muziekbestanden.
Kinderen die zich niet aan bovengenoemde afspraken houden, worden voor een bepaalde periode
uitgesloten van computergebruik of mogen een tijdlang niet op internet.
Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld door de leerkracht.
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