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Inleiding 
 
De afgelopen jaren heeft het onderwijs een flinke metamorfose ondergaan. Doordat technologische 

ontwikkelingen hun intrede in de klas hebben gemaakt, hebben onze leerkrachten en onze leerlingen 

een schat aan nieuwe mogelijkheden tot hun beschikking gekregen.  

Wij zien het als onze taak om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op en te ontwikkelen 

in de zogeheten ‘vaardigheden van de 21ste eeuw’. 

 

De term ‘vaardigheden van de 21ste eeuw’ is een verzameling van een aantal algemene vaardigheden 

die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. Deze vaardigheden zijn niet nieuw, 

maar helpen kinderen en jongeren om hun weg te vinden in onze mondiale en gedigitaliseerde 

wereld. 

 

Hieronder zijn de vaardigheden/competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te 

nemen in de maatschappij van de toekomst te lezen in het schema van het SLO en Kennisnet. 

 

 

 
 
 

In dit protocol staat beschreven hoe we bewust, kritisch en actief deelnemen aan onze huidige 

kennis- en netwerksamenleving. Het gaat er vooral om een houding te creëren waarmee alle 

betrokkenen van de openbare basisschool De Springplank zich op een veilige manier in deze 

mediawereld bewegen zonder zichzelf en/of anderen in de problemen te brengen. 

 

Het team van De Springplank  
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1. Internet  
 

Het computerverkeer op De Springplank verloopt in steeds grotere mate via het internet. Educatieve 

programma’s draaien steeds meer ‘in the Cloud’. Ook worden gegevens steeds vaker via internet 

bewaard op externe servers en staan programma’s die gedraaid worden op het digibord online. Dit 

internetverkeer verloopt over het algemeen zonder dat de gebruiker zich ervan bewust is dat hij of zij 

zich op het internet bevindt.  

 

Pas wanneer een gebruiker zich buiten deze omgeving begeeft, zal deze zich ervan bewust zijn op het 

internet te zijn. Het bekijken van tv programma’s op het digibord, filmpjes via YouTube, een spelletje, 

of iets opzoeken zijn daarvan de meest gebruikte toepassingen op school.  

Leerlingen vanaf groep 5 worden in staat gesteld m.b.v. internet informatie te zoeken en te 

verwerken. Op De Springplank gaan we uit van de strategie van ‘begeleidend confronteren’: we leren 

de leerlingen omgaan met internet zoals het is. Internet maakt deel uit van de maatschappij. Net als 

in de rest van de maatschappij moeten kinderen leren wat goed is en wat niet goed is, wat kan en 

wat niet kan. Zoals we kinderen leren om te gaan met elkaar, met druk verkeer, zo doen we dat ook 

met internet: onder begeleiding stapje voor stapje de wereld van het internet eigen maken. We 

bespreken met de kinderen behalve de gevaren en risico’s van het internet ook vooral de voordelen 

ervan. 

 

2. Voordelen van het internet 
 

• Leerlingen en leerkrachten maken van het internet gebruik als onderdeel van het onderwijs: 

als hulpmiddel bij de les, om informatie te zoeken, om te oefenen, om deskundigen te 

raadplegen en om contact met anderen te leggen.  

• Software die voor het onderwijs wordt ontwikkeld (waaronder software als ondersteuning 

voor methodes) verwijst naar internetsites voor aanvullend materiaal. Internetactiviteiten 

worden steeds meer onderdeel van methodes en leergangen.  

 

3. Risico’s van het internet  
 

• Niet alle plaatsen op internet zijn geschikt voor kinderogen. Ongewenst is niet alleen 

pornografie, maar ook teksten of afbeeldingen die betrekking hebben op bijvoorbeeld 

extreem geweld, racisme of extremisme.  

• Sommige websites hebben een onvolledige, misleidende of foutieve inhoud.  

• Wanneer kinderen persoonlijke informatie doorgeven (bijvoorbeeld via sociale netwerken) 

kan dit leiden tot schadelijke contacten.  

• Door het ‘anonieme karakter’ van het internet kan gebruik van grof of kwetsend taalgebruik 

worden uitgelokt.  

• Het verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal op internet is zonder 

toestemming van de gerechtigde niet toegestaan.  
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Om gebruik te kunnen maken van de voordelen van het internet en de risico’s van het internet zo 

veel mogelijk te beperken, stellen we onderstaande gedragscode op. Van iedereen die op en/of 

namens de school gebruik maakt van het internet wordt verwacht dat ze zich hieraan houden. 

Verderop in dit protocol staat beschreven wat we doen wanneer iemand zich niet aan de 

gedragscode houdt. 

 

4. Gedragscode van obs De Springplank 
 

• Leerlingen worden goed begeleid; zij worden door de leerkrachten gewezen op welke 

manieren zij informatie kunnen zoeken, verwerken en uitwisselen.  

• Leerkrachten beschikken over internet en ICT vaardigheden en weten welke risico’s er 

bestaan bij onjuist gebruik ervan. Vanuit stichting Quadraten wordt er een digitale 

vaardigheidsscan aangeboden en scholing op maat. 

• Leerkrachten en ouders zijn zich bewust van de risico’s van het internet. In het Weekjournaal 

worden ouders hier een paar keer per schooljaar op geattendeerd.  

• Leerkrachten volgen de verrichtingen van de leerlingen. Ook kunnen ze een leerling vragen te 

tonen wat deze heeft gedaan op internet (‘begeleidend confronteren’). In geval van 

vermoedens misbruik wordt via de ‘geschiedenis’ controle uitgeoefend indien mogelijk.  

• De netwerkomgeving is beveiligd. De systeembeheerder (Heutink) en de BICT’ er van 

Quadraten en de ICT-coördinator van de school zijn verantwoordelijk voor het beheer van de 

beveiligingssoftware en het onderhoud.  

• Er worden door de gebruikers geen internetsites bezocht die obscene, tot haat opruiende of 

anderszins aanstootgevende informatie bevatten. Komt een kind per ongeluk toch op een 

site die hieronder valt dan klikt het deze weg en meldt dit bij de leerkracht. Samen wordt dan 

bekeken hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden (bijvoorbeeld door zorgvuldige 

zoektermen te kiezen).  

• Cyberpesten maakt onderdeel uit van het anti-pestprotocol.  

• Er wordt geen tijd besteed aan zaken die niet met school/onderwijs te maken hebben zonder 

dat daarvoor om toestemming van de leerkracht is gevraagd.  

• Persoonlijke opvattingen worden niet voorgesteld als opvattingen van De Springplank (en 

Stg. Quadraten). Bedenk dat je ook in ‘privétijd’ als leerkracht wordt ‘gezien’ op sociale 

media!  

• Het uploaden, downloaden of anderszins overbrengen van materiaal waarop rechten van 

derden rusten (bijvoorbeeld auteursrechten) wordt niet als legaal gebruik gezien.  

• Vertrouwelijke informatie wordt niet gepubliceerd op het internet.  

• Er worden geen gebruikersnamen van andere personen geopend of gebruikt zonder 

toestemming van die personen.  

• Bovenstaande gebruikersvoorwaarden zijn uitgewerkt in duidelijke regels waarin het 

positieve gedrag wordt benadrukt (internetcontract, zie bijlage). Deze worden met de 

leerlingen besproken en bij de computers opgehangen. 

• Het is niet toegestaan dat leerlingen de webcamfunctie van hun Chromebook of tablet 

gebruiken zonder dat daar expliciete toestemming vanuit de leerkracht voor gegeven is. 
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• Vanaf groep 5 ondertekenen alle leerlingen het internetcontract. Leerlingen die vanaf groep 

5 tussentijds instromen, ondertekenen het contract, zodra ze onderwijs aan onze school 

genieten.   

 

5. Tips om de eigen privacy te beschermen  
 
Om leerlingen ook buiten school bewust met het internet en sociale media om te laten gaan, wordt 
regelmatig aandacht besteed aan hoe kinderen bewust met hun eigen privacy om kunnen gaan. De 
volgende punten staan daarbij centraal:  

• Vraag toestemming aan je ouders als je alleen ergens gebruik maakt van sociale media 
(Twitter, Facebook, enz.)  

• Gebruik niet je eigen naam maar een ‘nickname’  

• Geef geen gegevens van jezelf (of vrienden) die je op de chat ontmoet. Dus geen 
mailadressen, namen, telefoonnummers enz.  

• Reageer niet op schelden of ‘rare’ (bijvoorbeeld seksuele) vragen.  

• Spreek niet zomaar af met iemand die je van sociale media kent. Ook niet bellen, vraag altijd 
toestemming aan je ouders!  

• Accepteer geen onbekenden en verwijder onbekende mensen uit je vriendenlijst.  

• Bedenk dat alles wat je op internet zet terug te vinden is! Bedenk goed welke informatie (en 
foto’s) van jezelf door iedereen gezien mogen worden.  

 

6. Tips voor ouders  
 

• Praat geregeld met uw kinderen over wat ze online doen en met wie ze praten. Interesse 
tonen in de online activiteiten van uw kind betekent niet een gebrek aan vertrouwen. Zoals u 
geïnteresseerd bent in de echte vrienden van uw kinderen, kunt u ook interesse tonen in hun 
internetvrienden.  

• Surf regelmatig samen met uw kind. Neem de tijd om te zien wat uw kind op het internet 
doet, wat zijn of haar interesses zijn en leer zelf ook werken met de programma's die uw kind 
gebruikt.  

• Maak duidelijke afspraken over het internetgebruik zoals de tijd die hij of zij online 
doorbrengt. Internet is leuk en leerzaam maar net als volwassenen kunnen kinderen zo in 
hun 'internetleven' opgaan, dat het ten koste gaat van hun 'gewone' leven.  

• Help uw kind een nickname of e-mailadres te kiezen waaruit geen persoonlijke informatie 
kan worden afgeleid.  

• Help uw kind met het beveiligen van het aangemaakte (facebook, twitter, Instagram e.d.) 
account. Deze zijn vaak zo in te stellen dat onbekenden niets of weinig kunnen zien wanneer 
ze dit account bekijken.  

• Maak uw kind duidelijk dat op internet niet alles is wat het lijkt. Wie zich voordoet als 
leeftijdsgenootje is mogelijk een volwassen man. Wie zich voordoet als vriend is misschien 
niet te vertrouwen.  

• Meer informatie vindt u op https://veiliginternetten.nl/ 
 
De tips voor ouders komen ook in het ouderportaal te staan en op onze website. 
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7. Telefoons op school 
 
Veel kinderen, met name uit de hoogste groepen, hebben tegenwoordig een smartphone. Kinderen 
die van huis uit een smartphone mee mogen naar school (om bijvoorbeeld bereikbaar te zijn na 
schooltijd) zorgen ervoor dat hun smartphone onder schooltijd niet gebruikt wordt. Ze zijn zelf 
verantwoordelijk voor het opbergen.  
 

7.1  Gedragscode voor leerlingen smartphone 
 

• Het meenemen van een smartphone is op eigen risico.  

• De smartphone wordt uitgezet. De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor 

smartphones die wegraken.  

• De leerkracht kan in bepaalde gevallen toestemming geven om specifieke functies van de 

smartphone van een leerling in te zetten (bijvoorbeeld voor het maken van een foto of een 

filmpje, het beluisteren van muziek).  

 
 

7.2  Gedragscode voor leerkrachten smartphone 
 

• Leerkrachten zetten hun mobiele telefoon tijdens de les op ‘stil’.  

• Gebruik van de mobiele telefoon tijdens lestijd is alleen in noodgevallen toegestaan.  

• Leerkrachten die naar de sporthal gaan voor gym of een uitstapje hebben, hebben eigenlijk 

altijd een telefoon bij zich. Via de MijnSchool-app heeft de leerkracht de leerling gegevens en 

telefoonnummers bij de hand.  

• De BHV’ers hebben hun mobiele telefoon op school altijd bij zich.  

• De leerkracht kan zijn mobiele telefoon gebruiken om foto’s of filmpjes te maken.  

• Bij bepaalde werkvormen kunnen specifieke functies van de mobiele telefoon ingezet 

worden; bijvoorbeeld Kahoot. 

 

8. Overtreden gedragscodes 
 

8.1  Procedure bij overtreden  
 

• Cyberpesten wordt niet getolereerd. Wanneer leerlingen op school aangeven last te hebben 

van cyberpesten dan wordt dit besproken en aangepakt volgens het anti-pestprotocol.  

• Bij misbruik van de gedragscode krijgt de betrokken leerling een waarschuwing van de 

groepsleerkracht. De leerling krijgt de mogelijkheid tot nadere toelichting (hoor- wederhoor) 

Het misbruik wordt genoteerd in het leerlingdossier (ParnasSys), zodat bij een tweede 

overtreding maatregelen genomen kunnen worden. De groepsleerkracht informeert de 

ouders.  

• Bij een tweede overtreding of ernstig misbruik van de gedragscode worden de ouders in 

kennis gesteld door de directie van de school. De toegang van de leerling tot het internet 

wordt tot nader order geblokkeerd. Ook dit wordt opgenomen in het leerlingdossier. De 

directie van de school stelt het schoolbestuur op de hoogte. 
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• Betreft het een personeelslid (of een andere gebruiker van het schoolnetwerk) dan volgt er 

overleg tussen de ICT-coördinator en de directie. Afhankelijk van de uitkomst van dat overleg 

wordt door de directie actie ondernomen. De directie van de school stelt het schoolbestuur 

op de hoogte.  

• Betreft het de ICT-coördinator, dan brengt de directie van de school het schoolbestuur direct 

op de hoogte. In overleg met de directie van de school treft het schoolbestuur passende 

maatregelen. De ICT’er mag de ICT-taken gedurende deze overlegfase niet uitvoeren.  

• Betreft het de directie, dan wordt door de ICT-coördinator of de vertrouwenspersoon van de 

school het schoolbestuur direct op de hoogte gebracht.  

• Indien de uitlatingen van leerlingen, en/of ouders/verzorgers en medewerkers mogelijk een 

strafrechtelijke overtreding inhoudt, wordt door stichting Quadraten aangifte bij de politie 

gedaan. 

• De ICT’er en/of vertrouwenspersoon onderzoekt iedere melding van mogelijk misbruik en 

meldt het resultaat meteen bij de juiste persoon.  

• Ongeacht of u een leerling/ouder/verzorger of medewerker bent, ongeacht de aard van uw 

zorg/klacht, de route die u heeft gekozen, en de fase waarin de behandeling van uw klacht 

zich bevindt, altijd kunt u:  

o de vertrouwenspersonen benaderen voor informatie over de klachtenregeling; 

o de vertrouwenspersoon benaderen als klankbord, adviseur of bemiddelaar.  

• Indien betrokkenen zich niet kunnen verenigen met de genomen maatregelen wendt hij of zij 

zich naar de klachtenprocedure van Stichting Quadraten. De klachtenprocedure staat in de 

schoolgids en op de website van obs De Springplank en van Stichting Quadraten.  

 

8.2  Aanvulling voor smartphones 
 

• Bij misbruik krijgt de betrokken leerling een waarschuwing van de leerkracht en wordt de 

mobiele telefoon ingenomen. Na schooltijd kan de leerling de mobiele telefoon terugvragen 

aan de leerkracht. Er komt een aantekening in het leerlingdossier.  

• Bij ernstig misbruik worden de ouders van de betrokken leerling in kennis gesteld door de 

directie van de school. Daarbij wordt vermeld wat er gebeurd is en dat de mobiele telefoon 

voor bepaalde tijd is ingenomen. De ouders kunnen de mobiele telefoon na schooltijd komen 

ophalen. 

 

9. Internetcontract 
 

Vanaf groep 5 ondertekenen onze leerlingen jaarlijks het internetcontract. Voorafgaand aan het 

moment van ondertekenen wordt het contract uitgebreid besproken in de groep. Ook op andere 

momenten worden de afspraken uit het contract besproken/herhaald.  

In het internetcontract staan regels waar leerlingen zich aan moeten houden als ze op school aan het 

internetten zijn. Door dit formulier te ondertekenen laat de leerling zien dat hij het eens is met de 

regels en gaan de meesters en juffen ervan uit dat de leerling zich hieraan houdt. We doen dit om te 

voorkomen dat leerlingen problemen krijgen door het gebruik van internet op school en om ervoor 

te zorgen dat internet leuk blijft voor iedereen. 

Vanaf groep 5 komen de afspraken uit het contract bij de computers / in het lokaal te hangen.  
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10. Bijlage Internetcontract obs De Springplank 
 

 

Internetcontract obs De Springplank 
In dit internetcontract staan regels waar ik me aan moet houden als ik op school aan het internetten 

ben. Door dit formulier te ondertekenen laat ik zien dat ik het eens ben met deze regels.  

  

Internetregels obs De Springplank 

Algemeen 

• Ik mag in MOO (Mijn Omgeving Online) werken en niet zomaar op internet een site bezoeken.  

• Ik mag een site bezoeken als ik daar een opdracht voor heb gekregen vanuit de leerkracht en ik 

vraag toestemming als ik een site wil bezoeken waar geen opdracht voor gegeven is.  

• Aan de instellingen van de computer mag door mij niets worden veranderd.  

• Printen doe ik alleen met toestemming van de meester of de juf.  

• Ik weet dat de leerkracht altijd mee kan kijken met wat ik op de computer aan het doen ben.  

• Ik weet dat ik de regels overtreed als ik me niet aan de gemaakte afspraken houd. 

Gegevens  

• Ik geef nooit mijn eigen naam of andere gegevens via internet. Voor inschrijvingen of wedstrijden overleg ik altijd 

eerst met de leerkracht  

• Op het internet gebruik ik alleen mijn voornaam. Andere persoonlijke gegevens zoals achternaam, adres, 

telefoonnummer, foto’s en filmpjes houd ik voor mijzelf. Het adres en telefoonnummer van de school geef ik 

alleen door na toestemming van de juf of de meester.  

• Ik maak via internet geen afspraken met onbekenden. Informatie en bestanden zoeken  

• Ik gebruik internet om opdrachten die ik met de leerkracht heb overlegd uit te voeren  

• Downloaden van bestanden mag alleen met toestemming van de juf of de meester.  

• Bij het gebruik van een zoekmachine, bijvoorbeeld Google, gebruik ik nooit zoekwoorden die te maken hebben 

met seks, discriminatie, geweld of grof taalgebruik. 

• Als ik informatie krijg over seks, geweld of andere dingen die niet gepast zijn ga ik direct naar mijn leerkracht.  

• Als ik op internet vervelende informatie tegenkom, waarschuw ik direct de juf of de meester.  

Sociale media en mail  

• Chatten, Skype, Facebook, Instagram of het meedoen aan andere sociale media is op school niet toegestaan. Ik 
doe dit alleen als ik hiervoor van de leerkracht toestemming heb gekregen.   

• Ik gebruik geen scheldwoorden als ik een e-mail of bericht verstuur. Ik zal nooit antwoorden op vervelende 

(mail)berichten die te maken hebben met seks, geweld, racisme of mensen die mij iets willen verkopen. 

Vervelende berichten laat ik aan mijn meester of juf zien zodat zij actie kunnen ondernemen. Dit is geen klikken!  
 

Door dit internetcontract te ondertekenen beloof ik me aan deze regels te houden.  
 

Datum:  Groep: Obs De Springplank 

Handtekeningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


