
 

 

INTERNETPROTOCOL  
 
Internet op school  
De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van Internet. Wij maken hiervoor gebruik van 
Kennisnet. Kennisnet heeft een eigen Nederlandstalige zoekmachine die kinderen in principe leidt 
naar Nederlandstalige sites die geselecteerd zijn, waardoor zaken als racistische uitingen en 
pornografie niet zomaar benaderd kunnen worden. Kinderen kunnen echter ook andere zoekmachines 
gebruiken. De school maakt gebruik van een centrale contentfilter, die toegang tot ongewenste sites 
onmogelijk maakt. Elk kind vanaf groep 5 krijgt een eigen e-mail adres, waarmee met andere kinderen 
gecommuniceerd kan worden.  
 
Waarom internet?  
Kinderen 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 oefensoftware bij methodes kan door kinderen via internet benaderd worden.  
 
Afspraken:  
Samen met de kinderen en de leerkrachten hebben wij een aantal afspraken gemaakt. 
Gedragsafspraken met de kinderen:  

• Spreek van tevoren met je leraar af wat je op internet wilt gaan doen.  

• Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen, adressen en 
telefoonnummers, zonder toestemming van de leerkracht.  

• Vertel het je leraar meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of 
waarvan je weet dat dat niet hoort. Houd je je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld 
dat je zulke informatie tegenkomt. 

• Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je leraar.  

• Verstuur bij e-mail berichten nooit foto's van jezelf of van anderen zonder toestemming van je 
leraar.  

• Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je 
weet dat dat niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt.  

• Verstuur ook zelf nooit e-mail waarin dingen staan die niet horen.  

• Wanneer iemand zich niet aan deze regels houdt, wordt het e-mailadres uitgeschakeld of 
wordt een internetverbod opgelegd.  

 
Afspraken met de leerkrachten:  

• Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden.  

• Sites die wij kinderen willen laten gebruiken worden eerst door de leerkracht bekeken.  

• Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen.  

• Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken.  

• De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer 
zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is meestal immers niet hun schuld.  

• Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen.  

• Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het internet 
terechtkomen.  

• Namen in combinatie met foto's van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. In 
voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders. Ook voor het publiceren van 
individuele foto's wordt eerst toestemming gevraagd.  

• Voor e-mail geldt ook het briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische 
verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten e-mail van leerlingen bekijken.  

 
 
CYBERPESTEN  
 
Cyberpesten gebeurt vaak buiten de school. Het ruziën en pesten gaat op school door. Er ontstaat 
een onveilig klimaat. Schoolresultaten lijden eronder. Kinderen kunnen minder goed leren. 
Cyberpesten heeft een grote impact op de individuele leerling en op het schoolklimaat. 
Dit protocol stuurt aan op een integrale aanpak in samenwerking met de ouders.  
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Er zijn vele vormen van cyberpesten: anonieme berichten versturen via MSN en SMS, schelden, 
roddelen, bedreigen, foto’s van mobieltjes en webcam op internet plaatsen, privégegevens op een site 
plaatsen, wachtwoorden en credits stelen en misbruiken, haatprofielen aanmaken, virussen sturen, 
happy slapping, en het versturen van een e-mail bom. 20% van de leerlingen heeft te maken met 
cyberpesten.  
 
De effecten van cyberpesten kunnen erger zijn dan bij traditioneel pesten. Opnames die via de 
webcam worden gemaakt, worden vastgelegd door een ander. Deze opnames verdwijnen nooit meer. 
Over de hele wereld kan een foto op een site staan. Foto’s die eenmaal op internet staan zijn soms 
niet meer te verwijderen. Soms gebeurt pesten buiten de school. Toch heeft de school er veel last 
van. Het ruziën en pesten gaat op school door. Schoolresultaten lijden eronder. Er ontstaat een 
onveilig klimaat. Kinderen kunnen minder goed leren. Pesten heeft effect op het schoolklimaat.  
 
Er zijn verschillende vormen van cyberpesten die strafbaar zijn. Leerlingen realiseren zich dat vaak 
niet. Evenals wanneer het slachtoffer lichamelijk letsel of materiële schade is toegebracht, kan de 
politie worden ingeschakeld.  
 
Aanpak 
Op De Draaiende Wieken kiezen wij voor een curatieve aanpak. Signalen van cyberpesten nemen we 
altijd serieus. Wanneer de leerkracht signaleert, dat er sprake is van cyberpesten, volgt hij/zij  
onderstaand aanpak. Het is daarbij niet van belang of het cyberpesten binnen of buiten school 
gebeurt. 
  

• Geef steun en luister naar de leerling.  

• Adviseer de leerling bewijslast te verzamelen / berichten te bewaren en op te slaan.  

• Probeer de dader te achterhalen via systeembeheerder en slachtoffer.  

• Bespreek het met de vertrouwenspersoon.  

• Spreek de pesters aan.  

• Voer eventueel een klassengesprek.  

• Neem contact met de ouders op.  

• Probeer de dader op te sporen Soms is de identiteit van de dader te achterhalen door uit te 
zoeken vanaf welke computer op school het bericht is verzonden. Vanzelfsprekend heb je 
daar wel (technische) ondersteuning van een ICT-coördinator, systeembeheerder, en/of 
externe beheerder voor nodig. 

• Ga na wanneer het bericht verstuurd is en welke klas op dat moment gebruik maakte van de 
computers. De stijl van het bericht en eventuele taalfouten kunnen de dader verraden. De 
dader kan wellicht ook worden gevonden door in de klas te praten over wat er is gebeurd. 
Soms is het niet mogelijk een dader te achterhalen en zit er niets anders op dan het effect te 
minimaliseren. Dat kan het beste door het slachtoffer op het hart te drukken niet te reageren 
op haatmail of andere ongewenste berichten.   

 

Mediawijsheid 
Sinds het schooljaar 2015-2016 maken we gebruik van de methode Mediawijs met Kidsweek in de 
Klas voor de groepen 5 t/m 8. 
De methode bestaat uit een lesprogramma van 10 lessen die zijn gekoppeld aan de 10 competenties 
die Mediawijzer.net heeft ontwikkeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoe om te gaan met de invloed 
van social media, de betrouwbaarheid van informatie en veilig internet. Iedere maand komt een ander 
aspect van mediawijsheid aan bod.
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