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Protocol: Internetgebruik leerlingen  Broederschool 
 
Wat is een protocol?  
Een protocol is een lijst met afspraken die je met iemand maakt. In een protocol 
staan dus afspraken waaraan je je moet houden. Als je akkoord gaat met die regels, 
kun je dat laten zien door het protocol te ondertekenen.  
Een internetprotocol houdt dus in, dat wij ervan uitgaan dat je je aan onderstaande 
afspraak houdt op school, maar ook (buiten school) als je communiceert met 
andere leerlingen van onze school. 
 
Onze afspraken op school:  
• Ik neem geen mobiele telefoon mee naar school. Indien dit noodzakelijk is maak ik 
hierover afspraken met de leerkracht. 
• Ik zal nooit zonder toestemming mijn persoonlijke informatie doorgeven op Internet 
zoals: mijn achternaam, adres en telefoonnummer, het werkadres en 
telefoonnummer van mijn ouders of het adres van mijn school. 
• Bij gebruik van een zoekmachine gebruik ik normale woorden (zoektermen). Ik 
zoek geen woorden die te maken hebben met grof woordgebruik, seks of geweld. 
Bij twijfel overleg ik altijd met de meester of juf.  
• Bestanden van Internet naar je eigen computer halen heet downloaden. Op 
vragen om te "downloaden" is het antwoord altijd nee. 
• Chatten is op school niet toegestaan.  
• Vertel het je meester of juf meteen als je informatie ziet waardoor je je niet prettig 
voelt.  
• Ik zal nooit afspreken met iemand die ik "online" op Internet heb ontmoet. 
• Ik zal nooit zonder toestemming een foto of iets anders van mijzelf of iemand 
anders per e-mail  of WhatsApp versturen. 
• Ik zal nooit slecht over iemand anders praten via e-mail of WhatsApp. 
• Mocht ik het wachtwoord van een andere leerling weten, dan meld ik dit meteen 
bij de leerkracht en zal ik hier nooit misbruik van maken. 
• Ik zal nooit op e-mailberichten antwoorden die onprettig zijn. Het is niet mijn schuld 
dat ik zulke berichten krijg en ik vertel het meteen aan mijn meester of juf. 
• Ik zal geen pestmails of WhatsApp- berichten naar andere kinderen sturen of over 
andere kinderen sturen. 
• Als ik klaar ben met mijn werk op de schoolcomputer ruim ik mijn spullen op. Ik sluit 
mijn Chromebook/ mijn laptop af en laad hem op in de kar. 
 
Als ik dit protocol niet onderteken of wel onderteken, maar me er toch niet aan 
houd, vervalt mijn recht op computergebruik en internetten op school voor de 
periode die mijn meester of juf aangeeft. Daarnaast treedt het protocol omgaan met 
ongewenst gedrag in werking (zie website).  
Ik bespreek dit schoolprotocol ook thuis met mijn ouders/verzorgers en maak daar 
afspraken over het internetgebruik thuis. 
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