Internet en email Protocol
“Elektronische informatie-en communicatiemiddelen”

Waarom internet?
Leerlingen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs, om informatie te
zoeken, contacten te leggen met leerlingen van andere scholen en voor het raadplegen
van deskundigen.
Methodes die op school gebruikt worden, verwijzen al regelmatig naar internetsites voor
aanvullend, actueel of alternatief materiaal.
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Waarom een internet en emailprotocol?
Personeel en leerlingen zullen steeds meer gebruik maken van moderne
communicatiemiddelen zoals internet en e-mail
Het is de verantwoordelijkheid van de school om leerlingen zoveel mogelijk in een
veilige internetomgeving te laten werken. Wij zullen zoveel mogelijk voor de
kinderen gebruik maken van Kennisnet. Kennisnet heeft een eigen
Nederlandstalige zoekmachine die kinderen in principe leidt naar Nederlandstalige
sites, die geselecteerd zijn, waardoor zaken als racistische uitingen en pornografie
niet zomaar benaderd kunnen worden. Het is echter ook mogelijk om andere
zoekmachines(Google – Meester Sipke – Davindi -Netwijs en Surfsleutel) te
gebruiken. Deze zoekmachines zijn terug te vinden op http://desprienke.yurls.net
Personeel en leerlingen dienen geïnformeerd te worden over het gebruik en helaas
ook misbruik van internet en e-mail.
Er is binnen de school gekozen om niet met filters te werken, omdat we er de
voorkeur aan geven om samen met gebruikers een manier te vinden waardoor we
op een verantwoorde manier met Internet en e-mail kunnen werken. Zoveel
mogelijk zullen afspraken in onderling overleg worden gemaakt. Hierbij kunnen
wel richtlijnen worden verstrekt, binnen welke kaders de afspraken moeten vallen.
Het gebruik van sociale media (MSN, Facebook, Hyves, Twitter) zullen we op
school zoveel mogelijk beperken. Indien er voor gekozen wordt om het toch op te
nemen in het onderwijsprogramma, moet de leerkracht toestemming verlenen.
Afspraken internet en e-mail gebruik.
Internet en e-mail staan ter beschikking van alle personeelsleden. Ook voor leerlingen uit
de hogere groepen en het VSO kunnen e-mailadressen worden aangemaakt. Ouders
zullen hierover altijd worden geïnformeerd.
Voor het gebruik van internet (plus sociale media) en e-mail hebben we de volgende
afspraken gemaakt.
Afspraken voor de leerlingen:
Geef nooit persoonlijke informatie door op Internet zoals namen, adressen en
telefoonnummers zonder toestemming van de leerkracht.
Vertel het de leerkracht meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet
prettig voelt, of waarvan je weet dat het niet hoort. Je kan denken aan informatie
zoals geweld, discriminatie, racisme en porno. Als je jezelf aan de afspraken
houdt, is het niet jouw schuld dat je deze informatie tegenkomt.
Leg nooit contacten met iemand zonder toestemming van je leerkracht.
Bij e-mail berichten stuur je nooit foto’s van jezelf of anderen mee, zonder
toestemming van je leerkracht.
Beantwoord nooit e-mail, waar je een vervelend gevoel bij hebt, omdat er dingen
in staan die niet horen. Meld het direct bij de leerkracht, zodat hij of zij
maatregelen kan nemen.
Verstuur ook zelf nooit zulke e-mail.
Spreek altijd eerst met je leerkracht af dat je op internet wil, vertel wat je wil
doen.
Chatten via een openbare chatbox is nooit toegestaan. Mag worden gebruik
gemaakt van sociale media dan gebeurt dit onder begeleiding van de leerkracht.
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Afspraken voor het personeel:
Internet zal alleen worden gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden.
Sites die niet voldoen aan fatsoensnormen worden niet bekeken.
Aan de leerlingen wordt uitgelegd, waarom bepaalde sites niet geschikt zijn.
We zorgen ervoor, dat leerlingen open kunnen vertellen als ze op sites gekomen
zijn waar ze zich niet prettig bij voelen.
Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen.
Voor e-mail geldt ook het briefgeheim, maar op grond van de pedagogische
verantwoordelijkheid kan het voorkomen, dat leerkrachten e-mail van leerlingen
bekijken.
Regels rondom privacy zullen worden nageleefd
Indien gebruik gemaakt wordt van sociale media zullen we ons bewust zijn van
wat we delen en met wie.
Leerkrachten en assistenten zullen niet ingaan op verzoeken om vrienden te
worden met leerlingen. Indien gewenst kan dan gekozen worden voor een
pagina van de klas bijvoorbeeld op Facebook.
Hoe kunnen we zorgen dat afspraken worden nageleefd?
Personeel ondertekent een verklaring aangaande gebruik van internet en e-mail.
Leerlingen nemen goed kennis van en houden zich aan gemaakte afspraken
betreffende internet en e-mail.
E-mail of internet gebruik wordt onmiddellijk geblokkeerd als wordt vastgesteld,
dat er:
Onwettige activiteiten worden gepleegd.
Informatie wordt gezocht op het gebied van porno, geweld, racisme en
discriminatie, en wanneer deze informatie wordt verspreid of doorgegeven.
Gepest wordt.
Ouders/verzorgers zullen direct schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de
maatregel, onder vermelding van de reden.
Bij minder ernstig misbruik, krijgt gebruiker een waarschuwing. Twee
waarschuwingen betekent, dat er voor een door de leerkracht te bepalen periode
geen gebruik gemaakt mag worden van e-mail en internet. Ook van deze
maatregel worden ouders/verzorgers op de hoogte gebracht.
Indien het een personeelslid betreft, zal hiervan de directie onmiddellijk in kennis
worden gesteld. De directie zal ook actie ondernemen.
Blokkeren van een e-mailadres of internettoegang zal worden uitgevoerd door de
ICT-coördinator in opdracht van groepsleerkracht (bij leerlingen) of directie (bij
personeel).

Afspraken en regels met betrekking tot informatieverstrekking via de website:
Foto’s en namen zullen op de website nooit aan elkaar worden gekoppeld.
Ouders/verzorgers moeten toestemming geven voor het publiceren van foto’s op
de schoolwebsite. (Hiervoor is een toestemmingsformulier ondertekend bij de
aanmelding)
Aan leerlingen zal altijd kenbaar worden gemaakt dat foto’s worden gepubliceerd.
Heeft het kind bezwaar, dan zal niet tot publicatie worden overgegaan.
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Afspraken en regels met betrekking tot het gebruiken van smartphones en/of tablets:
Mobiele telefoons staan tijdens de les op stil en zijn opgeborgen.
Ongeoorloofd gebruik van een mobiele telefoon is zowel in en om de school als
tijdens schoolactiviteiten elders niet toegestaan.
Het maken van opnamen (geluid, video, foto’s en dergelijke) is zowel in en om de
school als tijdens schoolactiviteiten elders te allen tijde verboden, tenzij met
schriftelijke toestemming van de docent.
Verder gelden voor mobiele telefoons en tablets de regels van internet en email
gebruik.
Tot slot:
Van iedereen wordt verwacht dat wij ons houden aan deze afspraken en regels.
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 het personeel die de gevaren
bespreekbaar zal maken en houden.
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Ondergetekende verklaart te hebben kennisgenomen van de
inhoud van het internet- en emailprotocol, en geeft aan zich
aan de afspraken te zullen houden.

Datum:

Naam:

Naam school:

Handtekening:
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