
Protocol Mobiele devices 

 

Spelregels: gebruik mobiele devices 

Wij adviseren u uw kinderen geen mobiele devices mee naar school te geven.  

 

Bezit 

Het bezitten van mobiele telefoons, pda’s, mp3-spelers (I-Pod’s, iAudio, etc.) en tablets 

op school is toegestaan.  

  

Gebruik 

Alleen op aangeven van de leerkracht mogen meegebrachte mobiele telefoons, pda’s, 

mp3-spelers (I-Pod’s, iAudio, etc.) en tablets gebruikt worden in de klas voor educatieve 

toepassingen. Buiten de les wordt op het gehele schoolterrein het gebruik van mobiele 

telefoons, pda’s, mp3-spelers (I-Pod, iAudio, etc.) en tablets niet toegestaan. 

  

Waarom? 

Steeds vaker krijgen wij te maken met problemen rondom mobiele devices die kinderen 

meenemen naar school. Wij verbieden dan ook het gebruik van mobiele devices in school 

en op het schoolplein. Onze school beschikt over een eigen telefoonlijn, dus met de 

bereikbaarheid van de school zit het wel goed. Ouders/verzorgers kunnen altijd naar 

school bellen wanneer zij vragen hebben of een boodschap willen doorgeven aan hun 

kind. Ook uw kind kan indien nodig gebruik maken van de telefoon op school. Het is 

daarom niet nodig dat onze leerlingen mobiele telefoons mee naar school nemen.  

 

Ook in de pauzes willen we de mobiele devices niet zien. Wij kunnen ons echter wel 

voorstellen dat u het, als ouder, belangrijk vindt dat uw kind onderweg van en naar 

school bereikbaar is. Daarom mogen de kinderen de mobiele telefoons wel meenemen, 

maar zij laten deze uitgeschakeld in de school en op het schoolplein. Tevens kunnen ze 

deze aan begin van de schooldag inleveren bij de leerkracht. Aan het eind van de 

schooldag kunnen ze deze weer meenemen. Als de kinderen het schoolterrein verlaten, 

kan de mobiele telefoon weer aan. 

  

Aansprakelijkheid 

Denkt u er wel aan dat de school niet aansprakelijk is voor mobiele telefoons, pda’s, 

mp3-spelers, IPods, tablets etc. die geen eigendom zijn van de school. 

 

Consequenties 

Indien uw kind op school of op het schoolplein gedurende de schooldag met een mobiele 

device wordt gezien dan zal hij/zij deze moeten inleveren bij de leerkracht. Aan het eind 

van de dag krijgt uw kind zijn/ haar mobiele device terug. Tevens ontvangt uw kind een 

waarschuwing van de leerkracht. Indien het nogmaals gebeurt informeren wij de 

desbetreffende ouders en worden afspraken gemaakt met uw kind. 

 

Indien de afspraken niet worden nageleefd zijn we genoodzaakt om een notitie te maken 

in het leerlingvolgsysteem. Bovengenoemde afspraken worden door de leerkracht ook in 

de groep besproken met alle kinderen. Tevens willen we u vragen het gebruik van 

mobiele devices op school ook met uw kind(eren) thuis te bespreken.  

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.  

Namens de directie en teamleden van de Uilenburcht. 


