Beleid internetgebruik in de klas
Op onze school maken kinderen gebruik van moderne communicatiemiddelen zoals internet.
De school probeert de leerlingen in een zo veilig mogelijke internet omgeving te laten werken. Er
wordt geprobeerd de leerlingen met zoveel mogelijk gerichte zoekopdrachten te laten werken om
vrijblijvend surfgedrag te voorkomen, dan wel te beperken.
De school draagt er zorg voor dat de kinderen op school, vanaf groep 5, tekst en uitleg krijgen
over het gebruik en misbruik van internet en social media. Dit doen we met een lespakket voor
groep 5/6 en groep 7/8 die wordt afgesloten met een toets, waarna de kinderen een diploma
kunnen verdienen.
De school kiest er niet voor om te gaan werken met filters om de volgende redenen:




de filtering is nooit 100 % (=schijnveiligheid)
filtering filtert soms ook (gedeeltes van) gewenste sites
wij willen kinderen verantwoordelijkheid geven (ook bij het gebruik van Internet)

De school kiest ervoor om samen met de kinderen manieren te vinden om op een verantwoorde
wijze te kunnen werken met internet. Het samen in de klas hierover praten, het maken van
afspraken en vaststellen van regels en deze zichtbaar ophangen bij de computerwerkplek(ken),
het bijbrengen van een goede houding en sociale controle spelen hierbij een belangrijke rol.

Wij hebben als school besloten:
 We maken gebruik van de startpagina: www.kennisnet.nl. Dit is de startpagina voor het
Nederlandse onderwijs en 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.
 Internet wordt alleen gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden.
 Sites die wij kinderen willen laten gebruiken, worden eerst door de leerkracht bekeken.

Met de leerlingen wordt vooraf afgesproken wanneer, hoe lang en op welke sites er
gebruik wordt gemaakt van internet.
 kinderen niet bewust bloot te stellen aan beelden (via internet, maar ook via video en
andere media) van geweld, seks en racisme, die geen opvoedkundige bedoeling hebben.
Uitgezonderd is bijvoorbeeld het school-tv weekjournaal voor groep 7 en 8, waarin
oorlogssituaties e.d. worden behandeld.
 Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen.
 We laten kinderen enkel internetten in de nabijheid van een leerkracht of volwassene.









Er wordt aan de kinderen 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 leerlingen mogen niet chatten of emailen op school
Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net
terechtkomen. Leerkrachten zullen op alle documenten die op het internet worden
gepubliceerd, geen achternamen plaatsen.
Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen.

Vanaf groep 5 zullen de volgende regels ophangen en besproken worden:







Ik spreek met mijn leerkracht af wanneer en hoe lang ik op internet mag en van welke
programma’s ik gebruik mag maken;
Ik zal nooit persoonlijke informatie zoals foto’s, naam, adresgegevens of
telefoonnummers doorgeven op internet zonder toestemming van mijn leerkracht;
Ik gebruik geen sociale media op school en gebruik email alleen na toestemming van de
leerkracht;
Ik vertel het mijn leerkracht (ouders) meteen als ik informatie zie waardoor ik me niet
prettig voel of wanneer ik weet dat het niet hoort, zoals porno, geweld, discriminatie en
racisme;
De leerkracht mag altijd meekijken wat ik aan het doen ben op de computer.
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