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Inleiding  
Algemeen 
Wij, r.-k. basisschool Sint Bavo vallend onder de Stichting Katholiek Onderwijs Rijsbergen, 
willen dat onze leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te 
ordenen en te beoordelen op waarde voor hem/haarzelf en anderen’. Het gebruik van het 
internet, e-mail en smartphones als informatie- en communicatiemiddel is een faciliteit die 
leerlingen onder de knie moeten krijgen. Deze middelen zijn een afspiegeling van de 
maatschappij: net als in de maatschappij moeten leerlingen leren wat goed is en wat niet 
goed is, wat kan en wat niet kan. Leerlingen worden daarom gewezen op omgangsvormen 
en het gebruik van deze informatie- en communicatiemiddelen. 
 
Wij zullen onverantwoord gedrag en/of gebruik zoveel mogelijk voorkomen zonder 
leerlingen alle verantwoordelijkheid uit handen te nemen. De directeur zal medewerkers 
en leerlingen aanspreken op ongewenst (tweet, surf-, chat-, e-mail, smartphone, camera et 
cetera) gedrag en ongewenst gebruik van Elektronische Informatie- en 
Communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet, e-mail en smartphones. 
 
Onverantwoord gedrag en/of gebruik is gedrag en/of gebruik tegenstrijdig aan de 
doelstelling en identiteit van de school. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan illegale 
toepassingen van bestanden, godslasterlijke, beledigende, aanstootgevende, 
gewelddadige, racistische, discriminerende, intimiderende, pornografische toepassingen, 
zinloos tijdverdrijf en /of andere toepassingen die strijdig zijn met de wet of als onethisch 
te karakteriseren zijn. 
Zowel de medewerkers als de leerlingen (ouders) dienen zich te houden aan afspraken 
hierover zoals verwoord in dit protocol. 
 
Uitgangspunten 
• De medewerkers van r.-k. basisschool Sint Bavo bevorderen het 

verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot informatie en 
communicatiemiddelen als internet en e-mail te begeleiden. 

• De medewerkers van r.-k. basisschool Sint Bavo proberen binnen haar mogelijkheden 
te voorkomen dat ongewenste uitingen op school voor komen. 

• Leerlingen hebben een eigen verantwoordelijkheid binnen de door de school gestelde 
kaders. De school ziet erop toe dat leerlingen verantwoord gebruik maken van 
informatie en communicatiemiddelen. Leerlingen worden na uitleg over verantwoord 
gebruik hierover geacht deze afspraken te respecteren en zich hieraan te conformeren. 

 
Afspraken 

1. Internet 
• Zonder toestemming van de groepsleerkracht is het niet toegestaan tijd op de 

computer te besteden aan zaken die geen verband houden of niet te maken hebben 
met het onderwijs of de school. 

• Buiten schooltijd zijn de computers slechts toegankelijk met toestemming van de 
leerkrachten. 

• Bij surfen op internet wordt niet bewust gezocht op zoekwoorden die te maken 
hebben met grof taalgebruik, agressie, seks, discriminatie. 

• Leerlingen bezoeken geen websites waarvoor ingelogd moet worden tenzij met 
toestemming van (één van) de leerkrachten. 

• Voor leerlingen en externen geldt dat het niet is toegestaan om persoonlijke informatie 
zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, wachtwoorden en pincodes te geven 
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via internet en/of e-mail. Zij dragen er zorg voor dat alle persoonlijke informatie zoals 
nicknames, e-mail-adressen, inlognamen en wachtwoorden verwijderd worden als 
wordt gestopt met werken op de computer. Ook het automatisch opslaan van 
wachtwoorden is niet toegestaan. 

• Leerlingen worden geacht meteen een leerkracht in te lichten als ze informatie 
tegenkomen waardoor ze zich niet prettig voelen of waarvan ze weten dat dat niet 
hoort. Leerlingen worden ook geacht personeel in te lichten als er minder leuke dingen 
gebeuren op internet, bijvoorbeeld als iemand wordt gepest. 

 
2. Schoolwebsite 

Op de schoolwebsite wordt mogelijk informatie over/van leerlingen geplaatst. Er zal geen 
publicatie van gegevens op de schoolwebsite plaatsvinden van tot individuele leerlingen 
herleidbare informatie. De ouders/verzorgers moeten in de gelegenheid worden gesteld 
toestemming te verlenen voor publicatie van deze gegevens. Zo ook met de werking 
omtrent fotografie en filmopnamen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar geven 
ouders / verzorgers via Parro aan waarvoor zij wel of geen toestemming verlenen. 
Gegevens op de website worden direct verwijderd wanneer betrokkene of diens wettelijk 
vertegenwoordiger daarom verzoekt. 
 

3. E-mail 
• Leerkrachten krijgen een e-mailadres van de school. E-mailcommunicatie de school 

betreffende heeft slechts plaats via dit schoolaccount. 
• Het is niet toegestaan e-mailberichten te sturen of uit te lokken die geen verband 

houden met het onderwijs of de school. 
• Het is niet toegestaan om via e-mail persoonlijke informatie en/of foto’s van zichzelf of 

van anderen te versturen die niet voldoen aan de in de inleiding genoemde waarden en 
normen. 

 
4. Smartphones en overige informatie- en communicatiemiddelen 

Met (schriftelijke) toestemming van de groepsleerkracht is het geoorloofd gebruik van een 
smartphone en overige EIC-middelen toegestaan, zowel in en om de school als tijdens 
schoolactiviteiten elders.  
Met (schriftelijke) toestemming van de groepsleerkracht is het maken van opnamen 
(geluid, video, foto’s en dergelijke) zowel in en om de school als tijdens schoolactiviteiten 
elders, toegestaan.  
Ouders kunnen in bijzondere gevallen via het telefoonnummer van de school hun 
kind(eren) bereiken dan wel een bericht doorgeven. 
 
Social media 

1. Voor alle gebruikers (medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers) 
• Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen 

vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt.  
• De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert 

op de sociale media. 
• Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en 

uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het 
bericht. 
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• Het is voor betrokkenen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van aan 
school gerelateerde situaties op de sociale media te zetten tenzij betrokkenen hier 
uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben gegeven; 

• Leerkrachten die een persoonlijk account hebben en gebruiken op social media moeten 
zich er van bewust zijn dat ze ook medewerker zijn van r.-k. basisschool Sint Bavo. De 
eerder genoemde waarden en normen uit de inleiding van dit protocol dienen als 
leidraad bij het plaatsen van berichten en toelaten van “vrienden” bij het privégebruik 
van privé account. 

  
2. Voor leerkrachten tijdens werksituaties 

• Leerkrachten hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van sociale 
media: privémeningen van leerkrachten kunnen eenvoudig verward worden met de 
officiële standpunten van de school. 

• Indien een leerkracht deelneemt aan een discussie op social media die (op enigerlei 
wijze) te maken heeft met de school dient de medewerker te vermelden dat hij/zij 
leerkracht is van de school. 

• Als online communicatie dreigt te ontsporen dient de leerkracht direct contact op te 
nemen met de directeur om de te volgen strategie te bespreken. 

• Bij twijfel of een publicatie in strijd is met dit protocol, neemt de leerkracht contact op 
met de directeur.  

 
3. Voor leerkrachten buiten werksituaties 

• Het is de leerkracht toegestaan om school gerelateerde onderwerpen te publiceren 
mits het geen vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie over de school, zijn 
medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen betreft. Tevens 
mag de publicatie de naam van de school niet schaden. 

• Indien de leerkracht deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken 
heeft met de school dient leerkracht te vermelden dat hij/zij medewerker is van de 
school. 

• Indien de medewerker over de school publiceert dient hij/zij het bericht te voorzien 
van het bericht dat de standpunten en meningen in dit bericht de eigen persoonlijke 
mening zijn en los staan van eventuele officiële standpunten van de school. Verder 
meldt de leerkracht dat hij of zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud en uitlatingen 
van derden. 

 
Sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen 
1. Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol maken zich mogelijk schuldig aan 

plichtsverzuim. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het 
personeelsdossier. 

2. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar 
medewerkers toe rechtspositionele maatregelen genomen welke variëren van 
waarschuwing, schorsing, berisping, ontslag en ontslag op staande voet; 

3. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar 
leerlingen en/of ouders/verzorgers toe maatregelen genomen welke variëren van 
waarschuwing, schorsing en verwijdering van school. 

4. Leerlingen en / of ouders/verzorgers die in strijd met dit protocol handelen, maken zich 
mogelijk schuldig aan verwijtbaar gedrag.  
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Tot slot 
Van iedereen wordt verwacht dat zij zich houden aan dit protocol. Leerlingen zullen 
gewezen worden op het juiste gebruik van bijvoorbeeld internet maar ook van andere EIC-
middelen en de mogelijke gevolgen die verkeerd gebruik kan hebben. Hierbij is een 
belangrijke taak weggelegd voor de medewerkers van r.-k. basisschool Sint Bavo en ouders 
die de gevaren bespreekbaar zullen maken en houden. 
 
 
Bijlage: reglement voor de leerlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 
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Afspraken bij het gebruik van EIC-middelen voor leerlingen 
 
Dit reglement is van toepassing op alle leerlingen van r.-k. basisschool Sint Bavo, 
onafhankelijk van de plaats waar zij hun sociale media gebruiken.  
 

1. Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf plaatst op sociale media, en kan 
daarop aangesproken worden. Ook het doorsturen (forwarden) en herplaatsen 
(retweeten) zijn handelingen waar je op aangesproken kunt worden.  

 
2. Zorg dat je weet hoe de sociale media werken voordat je ze gebruikt, zorg dat de 

instellingen goed staan en je niet meer informatie deelt dan je wilt. Alles wat wordt 
gecommuniceerd via internet en sociale media, blijft nog lang vindbaar. 
 

3. Bij het gebruik van internet en sociale media houden we rekening met de goede 
naam van de school en iedereen die daarbij betrokken is.  
 

4. We helpen elkaar om goed en verstandig met sociale media om te gaan, en we 
spreken elkaar daarop aan. Als dat niet lukt, dan vragen we daarvoor hulp aan onze 
leraar.  
 

5. Het meenemen van alle EIC-middelen op school is toegestaan. De 
eindverantwoordelijkheid voor een dergelijk apparaat ligt te allen tijde bij de 
eigenaar. Zonder vooraf gegeven toestemming staat het apparaat tijdens 
schooltijden uit. Een leraar kan in verband met het leerproces leerlingen 
toestemming geven om een mobiele telefoon te gebruiken in de klas.  
 

6. We respecteren elkaars privacy. Bij het gebruik van internet en sociale media 
worden er daarom geen informatie, foto’s of video’s verspreid over anderen, als zij 
daar geen toestemming voor hebben gegeven, of als zij daar negatieve gevolgen 
van kunnen ondervinden. 
  

7. Internet en sociale media worden alleen gebruikt voor acceptabele doeleinden. Het 
is daarom niet toegestaan om op school: 

a. sites te bezoeken, informatie te downloaden en te verspreiden waarbij in 
het bijzonder wordt gedacht aan illegale toepassingen van bestanden, 
godslasterlijke, beledigende, aanstootgevende, gewelddadige, racistische, 
discriminerende, intimiderende, pornografische toepassingen, zinloos 
tijdverdrijf en /of andere toepassingen die strijdig zijn met de wet of als 
onethisch te karakteriseren zijn. 

b. hacken en ongeoorloofd toegang te krijgen tot niet-openbare sites of 
programma’s; 

c. informatie, foto’s of video’s te delen waarvan duidelijk is dat die niet 
bedoeld is om verder te verspreiden, houd je wachtwoorden geheim;  

d. verzonnen berichten versturen of een fictieve naam gebruiken als afzender;  
e. iemand lastig vallen, te achtervolgen of te ‘flamen’.  

Als iemand over de voorgaande punten informatie krijgt aangeboden, wordt dat 
gemeld aan de leraar. Die meldt het aan de directeur.  
 

8. Als er gebruik wordt gemaakt van het netwerk van de school, dan mag dat de 
kwaliteit van het (draadloze) netwerk niet in gevaar brengen of schade aan 
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personen of instellingen veroorzaken. Het hacken, overmatig downloaden of 
overbelasten van het netwerk is natuurlijk verboden.  
 

9. Het leggen van contact, het volgen van elkaar of ‘vriend worden’ op sociale media, 
is een bewuste keuze waar goed over nagedacht is. We weten wie de andere 
persoon is.  
 

10. Als er geconstateerd wordt dat de afspraken niet worden nageleefd, wordt dit eerst 
met de betrokkene besproken. Bij een ernstige overtreding kan de directie van r.-k. 
basisschool Sint Bavo besluiten een maatregel op te leggen, die kan bestaan uit het 
in beslag nemen van de telefoon, het uitsluiten van toegang tot het netwerk van de 
school, het geven van een disciplinaire maatregel (straf) of in het uiterste geval het 
schorsen of verwijderen van de leerling van school. (Zie protocol gebruik EIC-
middelen.) Hierbij wordt er altijd contact opgenomen met de ouders van de 
leerling. Daarnaast kan de directie contact opnemen met de politie indien er sprake 
is van een strafbaar feit.  
 

11. We behandelen elkaar netjes en met respect, en laten iedereen in zijn waarde. 
Daarom pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, en beschadigen we elkaar niet.  
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