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Afspraken over het gebruik van Social Media.
Op onze school werk je met middelen die te maken hebben met het Internet. Omdat het
internetgebruik voor ons allemaal veilig moet zijn, maken wij met jou een paar afspraken. Je vindt
deze afspraken hieronder. Lees ze samen met je ouders door en daarna onderteken je deze
afspraken samen met je ouders.
1. Smartphones en andere devices worden onder schooltijd ingeleverd
2. De school is niet aansprakelijk voor eventuele schade.
3. Je bent verantwoordelijk voor wat er met jouw mobiele telefoon gebeurt, ook als je hem
uitleent.
4. Ik zal nooit de adresgegevens, telefoonnummer of naam van de school, mijn leerkracht of
mijn medeleerlingen doorgeven op het internet. Ik mag dit alleen doen als mijn leerkracht
daar toestemming voor geeft.
5. Ik gebruik het internet alleen voor dingen die voor school nodig zijn. Ik zoek dus geen
filmpjes, rare foto’s of andere dingen op die kwetsend zijn voor anderen
6. Als ik mails of berichten op Social Media krijg die te maken hebben met grof taalgebruik,
bedreigingen, pesten of seks, dan vertel ik dit aan de juf of meester. Als dit thuis gebeurt,
dan vertel ik het aan mijn ouders.
7. Ik zet geen kwetsende foto’s, verhalen of opmerkingen op het internet of Social Media. Ook
zet ik geen foto’s of verhalen over een ander (leerling, juf of meester, school, ouders) op het
internet of Social Media als een ander dit niet goed vindt.
8. Ik gebruik het internet of Social Media op school alleen met toestemming van de juf of
meester.
9. Als ik iemand niet begrijp via Social Media berichten, dan vraag ik dit persoonlijk aan degene
die dit bericht stuurde. Dat is beter voor iedereen.
10. Ik deel geen bestanden met anderen, zonder dat dit een opdracht is van school, of met
toestemming. Ik maak geen teksten die kwetsend of grof zijn voor anderen.
11. Ik gebruik alleen programma’s waar ik toestemming voor heb.
Als ik mij niet aan deze afspraken houdt, dan kunnen daar sancties op volgen. Afhankelijk van de
ernst van de overtreding zullen er maatregelen worden genomen die kunnen variëren van een
berisping, tot straf, schorsing en in het ergste geval kan er ook aangifte gedaan worden bij de politie.
Ook werken mijn ouders er aan mee om er thuis passend mee om te gaan.

Naam en handtekening leerling

Naam en handtekening ouders

