‘De school waar leren een groot avontuur is’

ICT Protocol BS Het Avontuur
Internet op school:
De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor
gekozen de kinderen vanaf groep 1 die mogelijkheid te bieden d.m.v. tablets. Wij maken
hiervoor gebruik van een beveiligde kleuteromgeving. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen een
eigen email account + wachtwoord om in te loggen op de Chromebooks van school. Ook hier
werken de kinderen in een beveiligde en afgeschermde omgeving.

Waarom internet:
Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te
zoeken, contacten te leggen met leerlingen van andere scholen en deskundigen te kunnen
raadplegen. De software die in ontwikkeling is verwijst meer en meer naar internetsites voor
aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds
meer onderdeel van methodes en leergangen. De software bij methodes kan in de toekomst
door kinderen ook via Internet benaderd worden.

Afspraken:
Samen met de kinderen en de leerkrachten hebben wij een aantal afspraken gemaakt:

Gedragsafspraken met de leerlingen:









Geef nooit persoonlijke informatie door op het internet, zoals namen,
wachtwoorden, (e-mail) adressen en telefoonnummers, zonder toestemming van je
leerkracht
Vertel het meteen tegen je leerkracht als je informatie tegenkomt waardoor jij je niet
prettig voelt of waarvan je weet dat het niet hoort.
Het bezoeken van sites met racisme, geweld en seks is absoluut verboden.
Beantwoord nooit e-mail waarbij jij je niet prettig voelt of waar dingen in staan
waarvan je weet dat het niet hoort ( gemene, valse en vervelende berichten ). Het is
immers niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt. Waarschuw meteen je
leerkracht!
Verstuur zelf ook geen dergelijke mailtjes!
Verstuur bij e-mailberichten nooit foto’s van jezelf of van anderen zonder
toestemming van je leerkracht.
Als je een e-mailbericht ontvangt van een persoon die je niet kent, meld je dit direct
aan je leerkracht.









Spreek van tevoren met je leerkracht af wat je op internet wilt gaan doen De
leerkracht geeft aan welke sites je mag bezoeken op internet!!!
Print alleen met toestemming van de leerkracht
Als je per ongeluk op een “foute”site terecht komt, meld dit dan direct bij de
leerkracht.
Je mag geen bestanden downloaden van internet!
Chatten is absoluut verboden!!
Je mag geen instellingen veranderen op de computer
Je bezoekjes aan sites, spellen en downloaden van iets wordt allemaal geregistreerd
en kan bekeken worden door de leerkracht.

 Als jij je niet houdt aan deze afspraken, heeft dit tot gevolg dat je één
week niet meer aan de computer mag werken!!!
Afspraken voor de leerkracht:












Internet wordt alleen gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden, d.w.z. sites
voor onderwijskundige doeleinden.
Sites die wij leerlingen willen laten gebruiken worden eerst door de leerkrachten
bekeken.
Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen.
Er wordt aan de leerlingen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen
bekijken.
De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen
wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is meestal immers niet
hun schuld.
De leerkracht mag e-mail van de leerlingen bekijken op grond van pedagogische
verantwoordelijkheid.
De leerkracht kan de geregistreerde websites die de leerlingen bezocht hebben
opvragen en bekijken.
Het internet of e-mail mag niet gebruikt worden voor onwettige activiteiten.
Leerlingen die zich niet aan de regels houden, accepteren automatisch de door de
leerkrachten bepaalde maatregelen.
De leerkracht is aanwezig bij de computers, houdt voldoende toezicht en is
consequent, d.w.z. geen correctie- of andere werkzaamheden bij de computers.
Let erop dat de leerlingen niet onnodig printen, dit i.v.m. het inktverbruik! De
leerkracht geeft de leerlingen toestemming wanneer hij/zij het te printen document
heeft gezien.

Afspraken gebruik Chromebooks:
 De school beschikt vanaf 19-8-2019 over 21 Chromebooks.
 Leerlingen en leerkrachten dragen zorg voor het gebruik van de Chromebooks. De
Chromebooks worden netjes uit de kast gepakt en worden ook weer netjes
teruggezet.
 Bij het opruimen van de Chromebooks dienen deze ook weer ingestoken te worden
met de oplaadkabel.

