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De comput er op school is een wer kst at ion. Een wer kst at ion is bedoeld om leer lingen
t e helpen met hun wer k en met ler en. Op school wor dt een comput er dus ander s gebr uikt dan t huis.
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Een pr ot ocol is een lij st met af spr aken die j e met iemand maakt . I n dit int er net pr ot ocol maken ouder s en kinder en af spr aken met school over het gebr uik van int er net .
Kinder en mogen op school alleen op int er net als één van de ouder s en het kind het
int er net pr ot ocol onder t ekenen.
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1.
2.

I k mag alleen pr int en met t oest emming van de meest er of j uf .
I k wer k op school alleen met die pr ogr amma’s die voor mij n gr oep best emd
zij n.
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1.
2.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

I k ga alleen op int er net als ik t oest emming hebt van de leer kr acht .
I k bezoek alleen de door de leer kr acht aangegeven websit e(s) of een zoekmachine, bij voor beeld Net wij s of Google, om dingen op t e zoeken.
Bij het gebr uik van een zoekmachine gebr uik ik nooit zoekwoor den die t e maken hebben met seks, discr iminat ie, geweld of gr of t aalgebr uik. I k ga ook
niet bewust naar websit es die daar mee t e maken hebben.
I k ga niet naar websit es zoals: yout ube, habbohot el, spele.nl en Hyves.
Als ik per ongeluk zo’n ‘f out e’ websit es open, sluit ik die sit e met een af .
Ook meld ik dit bij de meest er of j uf .
I k weet dat alle sit es die ik open kunnen wor den ger egist r eer d door school.
I k ga op school niet chat t en of MSN-en
I k geef geen per soonlij ke inf or mat ie door op int er net zoals:
acht er naam, t elef oonnummer , adr es, enzovoor t s.
I k vul geen f or mulier en in of ver st uur deze via het int er net .
Best anden van int er net naar de comput er halen heet downloaden.
I k download geen best anden.
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Als j e het niet weet of er gens aan t wij f elt , vr aag het aan j e meest er
of j uf !
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Als ik mij n handt ekening onder het pr ot ocol zet , bet ekent dat , dat ik op school mag
int er net t en. Als ik me niet aan de gemaakt e af spr aken houd:
1.
Na de eer st e keer mag ik 4 weken niet meer acht er de comput er op school.
2.
Als ik me een t weede keer niet aan de af spr aken houd, mag ik nog eens 4 weken niet meer acht er de comput er op school.
3.
Bij een der de over t r eding mag ik de r est van het schoolj aar niet meer acht er
de comput er .
Telkens wor dt door de leer kr acht cont act opgenomen met een van mij n ouder s.

Naam van het kind:

_____________________________________

Gr oep:

__________________

Dat um:_____________________________
Handt ekening van het kind

Handt ekening van één van de ouder s

