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Beste ouders/verzorgers,  

Via deze brief willen we u op de hoogte brengen van de spelregels en afspraken rondom het 

gebruik van ICT middelen en voorzieningen door leerlingen in de school.  

Sinds dit schooljaar 2017-2018 werken de kinderen op de Groen van Prinstererschool vanaf 

groep 3 met een Chromebook. Vanaf groep 5 wordt er gewerkt in de Google Suite omgeving. 

Deze Google omgeving is geschikt voor kinderen van de basisschool.  

De leerlingen en teamleden zijn enthousiast over de vlot werkende Chromebooks en de 

mogelijkheden. Het is voor ons als school en voor u als ouders belangrijk om te weten dat het 

gebruik van deze Google Suite omgeving veilig kan gebeuren. Daarom is er een protocol 

opgesteld voor het gebruik.  

De kinderen hebben het protocol, welke hier is bijgevoegd, met de leerkrachten besproken en 

hebben afgesproken zich aan de spelregels te houden. Het gaat hier om zorgvuldig gebruik van 

de materialen, het verantwoord gebruik maken van de Google omgeving en het melden van 

ongewenste zaken.  

Mailadres Bij het gebruik van de werkomgeving online hoort ook een emailadres van stichting 

Delta De Bilt. De kinderen kunnen hier gebruik van maken op het moment dat de leerkracht 

hiertoe een gerichte opdracht heeft gegeven.  

Privacy De school is eigenaar van de gegevens, niet Google. Het voldoet aan de nieuwe Wet 

op de Privacy die vanaf mei 2018 geldt: https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/privacy-en-

leerlinggegevens/privacy/privacyregels-op-school/ 

• Het werken in de Google Suite omgeving kan op elk apparaat, dus ook thuis  

• Er geen reclame is, ook niet wanneer kinderen als ze zijn ingelogd zoeken met 

www.google.com  

• Ieder account heeft de beschikking over onbeperkte 

opslagruimte  

• Na groep 8 wordt het Educatie schoolaccount van elke leerling na enige tijd 

opgeheven  

Voor meer informatie over G Suite for Education, kijk gerust op de 

volgende websites:  

● https://www.google.nl/intl/nl_nl/edu/  

● 

https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/privacy-en-leerlinggegevens/privacy/privacyregels-op-school/
https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/privacy-en-leerlinggegevens/privacy/privacyregels-op-school/


https://www.google.nl/intl/nl_nl/edu/trust/  

We zijn er trots op dat onze leerlingen de mogelijkheid hebben om wegwijs te worden in de 

digitale wereld. In de klas wordt de kinderen Media Wijsheid bij gebracht en het is van belang 

dat de kinderen thuis ook worden gesteund bij hun verantwoorde computergebruik.  

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u die natuurlijk altijd bij de groepsleerkracht of 

directie van de school stellen.  

Met vriendelijke groet,  

Het team van de Groen van 

Prinstererschool.  
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