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Het gebruik van 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 en 
alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en 
leergangen.  

Snappet  
Vanaf groep 5 werken de leerlingen op een Snappet-tablet. De tablet wordt dit schooljaar gebruikt 
voor de instructie, verwerking van rekenen. Voor het schooljaar 2018-2019 zal dit uitgebreid worden 
naar Spelling. Daarnaast heeft de tablet een safe browser functie, waardoor bepaalde sites niet 
bereikbaar zijn voor de leerlingen. De leerkracht heeft de mogelijkheid om snelkoppelingen aan te 
maken voor bepaalde apps, waardoor de leerlingen in de bovenbouw altijd beschikken over hun 
eigen device, met de software passend bij de leerstof.  
 

Internetafspraken met leerlingen  
• Op het internet gebruik ik alleen mijn voornaam. Andere persoonlijke gegevens zoals foto’s, 

achternaam, adres en telefoonnummer houd ik voor mijzelf. Het adres en telefoonnummer 
van de school geef ik alleen door na toestemming van de juf of de meester.  

 

• Ik maak via internet geen afspraken met onbekenden.  

 

• Bij het gebruik van een zoekmachine, bijvoorbeeld Google, gebruik ik nooit zoekwoorden die 
te maken hebben met discriminatie, geweld of grof taalgebruik.  

 

• Het gebruik van sociale media is op school niet toegestaan.  

 

• Als ik op internet vervelende informatie tegenkom, waarschuw ik direct de juf of de meester.  

 

• Printen doe ik alleen met toestemming van de meester of de juf.  

 



 

• Het gebruiken van een mobiele telefoon is op school niet toegestaan, tenzij er door de 
leerkracht om gevraagd wordt voor het gebruik van leerstof gebonden quizzen. (Kahoot) 

 

• Mobiele telefoons mogen in de klas bewaard worden in het telefoonmandje. In de jaszak/tas 
mag ook, op eigen verantwoordelijkheid. 

 
 

Gedragsafspraken met leerkrachten 
• Internet wordt gebruikt voor educatieve doeleinden.  

 

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

 

• Kinderen werken nooit alleen achter de computer. Er is altijd een leerkracht en /of een 
stagiaire die toezicht houdt op de kinderen en wat zij op de computer doen.  

 

• 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 net 
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 pedagogische 
verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten e-mail van leerlingen bekijken.  

 

• Leerkrachten zijn alert op eventuele ongewenste gedragingen van leerlingen op Internet.  

 

• Leerkrachten zijn zich bewust van hun eigen voorbeeldgedrag en welke invloed dit gedrag 
heeft ten opzichte van de kinderen.  

 

Website/ facebookpagina  
Algemeen  

Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op 
internet op zoek is.  
Deze informatie bestaat uit beschrijving van de identiteit van de school, vertaald in een visie. De 
wijze van omgang met en zienswijze op kinderen, de beschrijving van leergebieden en lesstof, de 
activiteiten die de school ontplooit, enz.  
We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens 
belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden. Op onze website en facebook 
is tevens recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school.  



 
Privacy  

Op onze facebook worden o.a. werkstukjes en foto’s geplaatst. De ouders worden in de gelegenheid 
gesteld tegen publicatie van werk, gemaakt door hun kinderen, en/of foto’s met daarop hun 
kinderen, bezwaar te maken.(o.a. via de schoolgids zal worden gemeld hoe hiertegen bezwaar kan 
worden gemaakt) De webmaster – leerkracht die de taak heeft - verzamelt de namen van deze 
ouders en plaatst ze op een lijst. Deze lijst wordt telkens geraadpleegd als er werkjes en/of foto’s 
geplaatst worden Deze werkjes en/of foto’s worden dan niet gepubliceerd. Ouders kunnen hun 
bezwaar ook weer herroepen. Bij de publicatie worden geen achternamen vermeld. Bij publicatie van 
informatie zal (strikt) persoonlijke informatie worden weggelaten. Bij vermelding van persoonlijke 
gegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zal nooit meer worden gepubliceerd dan vrij 
verkrijgbare informatie. Bij publicatie van informatie, waar een betrokkene bezwaar tegen maakt, zal 
de webmaster deze informatie op verzoek verwijderen.  
 
Het internetprotocol van SWS de Zoutkamperril wordt elk jaar herzien worden en daar waar nodig 
worden aangepast. 
 
 

 

 

 

 

 
 


