Inhoud:

Borgingsdocument internetgebruik

Kinderen surfen soms op het internet om informatie te zoeken. Op het Talent gebruiken we geen
speciale filters om te voorkomen, dat leerlingen op “verkeerde sites” komen. Maar er zijn wel goede
afspraken gemaakt in een internetprotocol

Het Internetprotocol

Wat is een internetprotocol?
Een protocol is een lijst met afspraken die je met iemand maakt. In een
internetprotocol staan regels waar je je aan moet houden. Als je akkoord gaat met
die regels kun je dat laten zien door het protocol te ondertekenen. Dat betekent dus
wel dat de juffen en meesters ervan uitgaan dat jij je aan die regels gaat houden. De
afspraken maken we om te voorkomen dat je problemen krijgt door het gebruik van
internet op school.
DE AFSPRAKEN:
●

●
●

●
●
●

●
●
●

Ik zal nooit persoonlijke informatie doorgeven op internet en via de webmail
zoals; mijn achternaam, adres en telefoonnummer. Ook niet het werkadres en
telefoonnummer van mijn ouders of het adres van school zonder toestemming
van mijn ouders en juf of meester.
Ik maak via internet geen afspraken met onbekenden.
Bij het gebruik van een zoekmachine (Google, Ilse, Netwijs, Altavista enz.)
gebruik ik nooit woorden (zoektermen) die te maken hebben met grof
woordgebruik, seks of geweld. Bij twijfel overleg ik met mijn juf of meester.
Chatten / MSN is op school niet toegestaan zonder toestemming van juf of
meester.
Ik vertel het meester of juf meteen als ik informatie zie die te maken heeft met
grof woordgebruik, seks of geweld.
Ik zal nooit berichten beantwoorden via internet die te maken hebben met grof
woordgebruik, seks of geweld. Als ik berichten ontvang met dergelijk
woordgebruik dan vertel ik het direct aan mijn juf of meester, zodat hij of zij
maatregelen kan nemen.
Ik zal nooit andere kinderen onheus bejegenen of pesten via e-mail, webmail
of via websites.
Ik spreek met mijn juf of meester af op welk tijdstip en hoe lang ik op internet
mag.
Ik mag alleen iets downloaden als ik daarvoor toestemming van de juf of
meester heb.
z.o.z.

Aan de instellingen van computer, bijvoorbeeld de screensaver of het
bureaublad, mag door mij niets worden veranderd.
● Ik print alleen met toestemming van juf of meester.
●

Als ik dit protocol onderteken, maar me er toch niet aan houd, vervalt mijn recht te
mogen internetten voor de periode die mijn juf of meester aangeeft.
Naam :
Groep :
Handtekening gezien ouder(s) en / of verzorger(s) :
Handtekening meester of juf :
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