Protocol Gebruik Internet basisschool De Leilinde
Wat is een protocol?
Een protocol is een lijst met afspraken die je met iemand maakt. In een protocol staan
dus regels waaraan je je moet houden. Als je akkoord gaat met die regels kun je dat laten zien door het protocol te ondertekenen. Dat betekent dus wel dat wij ervan uitgaan
dat je je aan die regels gaat houden.
Neem deze afspraken heel goed in je op. Pas dan kun je gaan internetten.

De afspraken

-Ik zal nooit mijn persoonlijke informatie doorgeven op Internet zoals:
mijn achternaam, adres en telefoonnummer, het telefoonnummer van mijn ouders of
het adres van mijn school zonder toestemming van mijn juf of meester.
-Bij gebruik van een zoekmachine gebruik ik normale woorden ( zoektermen). Ik zoek
geen woorden die te maken hebben met grof woordgebruik, seks en geweld. Bij twijfel overleg ik met de meester of juf.
-Bestanden van Internet naar je eigen computer halen heet downloaden. Je mag geen
enkel bestand downloaden.
-"Het gebruik van Social media is verboden.
-Vertel de meester of juf meteen als je informatie ziet die volgens jou niet door de beugel
kan.
-Ik zal nooit afspreken met iemand die ik "online" op Internet heb ontmoet, (chatten
mag immers niet).
-Ik zal nooit een foto of iets anders van mijzelf per e-mail versturen zonder toestemming
van mijn meester of juf.
-Als ik een mailtje verstuur gebruik ik geen vervelende en groffe woorden.
-Ik stuur geen mail met de bedoeling iemand te pesten.
-Ik zal nooit op e-mailberichten antwoorden die onprettig of raar zijn. Het is niet mijn
schuld dat ik zulke berichten krijg en vertel het meteen mijn meester of juf, zodat zij
maatregelen kunnen nemen.
-Houd er rekening mee dat we regelmatig kijken of je correct aan het internetten bent.
-Tijdens de pauzes wordt er niet gecomputerd!

Overige afspraken computergebruik
Ook wanneer er niet op internet wordt gewerkt moeten we ons houden aan afspraken.
De belangrijkste staan opgenoemd in de onderstaande lijst.
Alleen wanneer de meester of de juffrouw daar duidelijk toestemming voor geeft mag je
afwijken van deze afspraken.
Als ik dit protocol onderteken, maar me er toch niet aan houd, vervalt mijn
recht om op school te mogen internetten.
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1.Ik geef nooit persoonlijke gegevens door zonder toestemming. *)
2.Ik verstuur nooit een foto of iets anders van mijzelf per e-mail. *)

3.Ik maak nooit een afspraak met iemand die ik op het internet heb ontmoet.
4.Ik

antwoord

nooit

op

rare

of

onprettige

berichten.

(Ik vertel het wel meteen aan de meester of juffrouw!)
5.Ik let steeds op mijn woordgebruik: In mijn mailtjes gebruik ik altijd nette taal.
6.Ik ga niet op zoek naar sites metseks en geweld. *)

7.Ik vertel het de meester of de juffrouw meteen als ik op internet ergens van
ben geschrokken.

8."Chatten"

is

op

school

niet

toegestaan.

Gebruik van MSN is dus ook verboden. *)
9.Ik gebruik geen mail om iemand te pesten.
10.Ik download geen enkel bestand naar de computer van de school. *)

11.Ik spreek met de juf of meester af wanneer en hoe lang ik op Internet mag
en welke programma's ik maggebruiken.
12.Ik magalleen met toestemming van de meester of jufiets uit printen.
*)Bij twijfel overleg ik met de meester of juf.
Handtekening __________________________________
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1.Tijdens het werken aan de computer:
wordt er géén muziek op de achtergrond afgespeeld.
worden er geen spelletjes gespeeld.
worden er géén clipjes afgespeeld.
worden er alleen filmpjes van YouTube of andere websites afgespeeld,
indien nodig voor een werkstuk.
met een programma met geluid (met koptelefoon) maak je zelf geen onnodig
geluid.
zorg je er voor dat je andere kinderen niet stoort of afleidt.
mag je niet eten, drinken of snoepen
mag je alléén printen met toestemming van de meester of de juf

2.Andere afspraken:
Er wordt tijdens de pauzes niet gecomputerd
Je mag nooit inloggen onder de naam van iemand anders.
Er passen hoogstens twee kinderen achter de computer.
Je loopt niet van je plaats met de koptelefoon op.
Als je beurt of de tijd om is log je uit.
Je sluit de computer af als je de laatste gebruiker bent.
Materiaal dat je tijdens je computerbeurt hebt gebruikt ruim je op als je
stopt.
Het gebruik van internet is alleen toegestaan als je een opdracht voor school
moet maken.
filmpjes bekijken, spelletjes spelen zijn alleen toegestaan als ze nodig zijn voor
een werkstuk of opdracht..
Het downloaden van illegale bestanden is verboden.
Het is verboden iets aan te sluiten of los te koppelen aan de achterkant van
de computerkast

