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Protocol
Internetten
Je mag alleen internetten als je daarvoor toestemming krijgt van je groepsleerkracht!
De groepsleerkracht is altijd aanwezig wanneer er aan de computer gewerkt wordt.
Daarbij gelden de volgende afspraken:
o Ik spreek van tevoren met mijn leerkracht af, wat ik op het internet ga doen.
o Ik zoek met de zoekmachine Davindi van Kennisnet of met Google en ik gebruik
in mijn zoekopdrachten geen scheldwoorden en woorden die te maken hebben
met racisme, discriminatie, seks of geweld. Als ik twijfel overleg ik met mijn
leerkracht.
o Bestanden van internet naar je eigen computer halen heet downloaden. Op de
vraag om te downloaden is het antwoord altijd “nee”.
Ik download dus geen bestanden. Als ik twijfel overleg ik met mijn leerkracht.
o Ik meld het meteen bij mijn leerkracht als ik per ongeluk een “foute” site open.
o Ik weet dat alle pagina’s die ik open door mijn leerkracht gecontroleerd kunnen
worden.
o Ik mag de printer alleen gebruiken als mijn leerkracht dat goed vindt.
o Ik geef nooit informatie over mezelf of anderen door via het internet. Ik geef dus
nooit namen, adressen, e-mail adressen, telefoonnummers, foto’s of
wachtwoorden door. Mocht je foto’s of filmpjes gebruiken voor opdrachten dan
mag dit alleen met toestemming van de leerkracht en alle personen die erbij
betrokken zijn.
o Ik spreek nooit met iemand af die ik “online” via internet heb ontmoet.
o Chatten is bij ons op school niet toegestaan ook niet het gebruik van social
media (facebook, twitter, etc.)
o Ik weet dat ik een tijdje niet mag internetten , wanneer ik me niet aan deze
afspraken houd en mijn ouders worden op de hoogte gesteld.

Protocol basisschool De Petteflet

Voor het gebruiken van e-mail geldt ook een aantal afspraken:
o E-mail mag alleen als mijn leerkracht daar toestemming of opdracht voor geeft.
o Als ik aan het e-mailen ben gedraag ik mij netjes. Mijn taalgebruik is een goede
reclame voor mijzelf en voor De Petteflet.
o Een door mij geschreven of ontvangen e-mail mag altijd gelezen worden door
mijn leerkracht.
o Ik vertel het mijn leerkracht meteen als ik informatie zie waardoor ik me niet
prettig voel.
o Ik beantwoord nooit e-mailberichten die onprettig zijn. Het is niet mijn schuld dat
ik zulke berichten krijg en ik vertel het meteen aan mijn leerkracht, zodat er
maatregelen genomen kunnen worden.

o Bovenstaande afspraken gelden ook voor BYOD. Ik beloof dat ik mijzelf aan de
afspraken van dit protocol zal houden en zet daarvoor hieronder mijn
handtekening:

