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Beleid mobiele telefoons 2017
Steeds vaker krijgen wij te maken met problemen rondom mobiele telefoons die kinderen
meebrengen naar school. Of het nu gaat om het maken van filmpje, foto’s of gesprekjes op de
WhatsApp, het is heel vervelend als dit op een manier wordt ingezet waar de ander de dupe van
wordt of zich gepest of buitengesloten voelt.
In de schoolgids staat duidelijk
aangegeven dat wij niet aansprakelijk
zijn voor diefstal van kostbaarheden
(telefoons, sieraden,
computerspelletjes etc.…) en dat wij
daarom adviseren om die thuis te
laten. Wij besteden aan het verlies
van telefoons daarom zo weinig
mogelijk aandacht.

Afspraken rondom het gebruik van de telefoon
Algemeen:
 Kinderen mogen voor en na schooltijd gebruik maken van hun telefoon.
 Daarnaast kan het voorkomen dat de leerkracht afspraken maakt met de kinderen over het
gebruik van de telefoon in de les.
 In alle andere gevallen is de telefoon uit op school en op het plein tijdens de pauzes.
 Pesten via WhatsApp, Facebook of andere vormen van multimedia is niet toegestaan. Mocht
dit toch gebeuren dan worden ouders direct geïnformeerd. Wordt het probleem niet opgelost
dan schakelen wij de wijkagent in.
Dus………
 geen foto's of films van andere leerlingen of de leerkracht zonder
toestemming maken.
 geen films of foto's zonder toestemming op sociale media plaatsen.
 geen kwaadsprekerij
Verkeerd gebruik van de telefoon:
Bij verkeerd gebruik van de telefoon wordt deze ingenomen en kan het toestel na schooltijd door de
ouders worden opgehaald. De telefoon wordt bewaard in de kluis bij de directie.
Onder verkeerd gebruik verstaan wij:
 Bellen of gebeld worden tijdens de les
 Appen of geappt worden tijdens de les
 Het inzetten van de telefoon voor digitaal pesten
 Foto’s maken of filmen zonder educatief doel of toestemming van de leraar en degene die
wordt gefilmd en/of gefotografeerd

