ICT PROTOCOL
Internet op school
De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen een
eigen email account + wachtwoord om in te loggen op hun persoonsgebonden Chromebooks. De
leerlingen werken in een beveiligde en afgeschermde omgeving. Dit betekent dat ze vrijwel nooit
geconfronteerd worden met websites die niet geschikt zijn voor basisschoolleerlingen. Mocht dit toch
gebeuren, dan kan Skool, de ICT-beheerder, deze sites binnen 24 uur laten blokkeren.
Waarom internet
Leerlingen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken,
contacten te leggen met leerlingen van andere scholen en deskundigen te kunnen raadplegen. De software
die in ontwikkeling is, verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief
materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. De
software bij methodes wordt door kinderen ook via internet benaderd en maakt deel uit van onze visie om
iedere leerling een zo adaptief mogelijk verwerkingsaanbod te kunnen bieden.
Samen met de leerlingen en de leerkrachten hebben wij een aantal afspraken gemaakt:
Gedragsafspraken met leerlingen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ga zorgvuldig om met je Chromebook, haal ze voorzichtig uit de oplaadkast en zet ze netjes terug.
Eet en drink niet in de buurt van je Chromebook.
Verander geen instellingen op je Chromebook.
Spreek met je leerkracht af wat je op internet wilt gaan doen.
Geef nooit persoonlijke informatie door op internet zonder toestemming van je leerkracht.
Vertel direct als je informatie tegenkomt waarvan je weet dat het niet hoort.
Beantwoord nooit email waarbij jij je niet prettig voelt en verstuur zelf ook niet dergelijke mailtjes.
Download geen bestanden van internet.
Bezoek geen sites met racisme, geweld of seks.
Bezoek geen social media-sites als Facebook en Instagram.
Bezoek YouTube en gamesites alleen met toestemming van de leerkracht.
Luister geen muziek terwijl je aan het werk bent op je Chromebook.
Weet dat je bezoekjes aan sites geregistreerd worden en bekeken kunnen worden door de leerkracht.

Afspraken voor de leerkracht
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden, tenzij het vrije momenten betreft.
Sites die wij leerlingen willen laten gebruiken, worden eerst door de leerkrachten bekeken.
Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen.
Er wordt aan de leerlingen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken.
De leerkracht kan e-mail en websites die de leerlingen bezocht hebben opvragen en bekijken.
Het internet of e-mail mag niet gebruikt worden voor onwettige activiteiten.
De leerkracht is aanwezig bij de computers en houdt voldoende toezicht.
Leerlingen die zich niet aan de regels houden, accepteren de door de leerkracht bepaalde maatregel.
De leerkracht zorgt voor voldoende afwisseling in de verwerking op het Chromebook en op papier.
Tijdens het overblijven wordt er geen gebruik gemaakt van de Chromebooks.
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