
  

 

Theoretisch kader:  

Bronnen:   

 
Op De Eshoek leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale 
bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op waarde. 
Als school leveren we een bijdrage aan het verantwoord gebruiken van internet, mobiele telefoons 
en sociale media als informatie- en communicatiemiddelen door onze leerlingen. Deze middelen zijn 
een afspiegeling van de maatschappij: net als in de maatschappij moeten de leerlingen leren wat 
goed is en wat niet goed is, wat kan en wat niet kan. Leerlingen worden daarom gewezen op 
omgangsvormen en het gebruik van deze informatie- en communicatiemiddelen. 

 
Wij willen onverantwoord gedrag en/of gebruik zoveel mogelijk voorkomen zonder de leerlingen alle 
verantwoordelijkheid uit handen te nemen. De leerkrachten zullen hun leerlingen aanspreken op 
ongewenst gedrag (surf- , chat- , mobiele telefoon, camera, enz. ) en ongewenst gebruik van deze 
middelen. 

 
Onverantwoord gebruik en/of gedrag is gebruik/gedrag dat in strijd is met de identiteit en de 
afspraken van de school. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan illegale toepassingen, 
godslasterlijke, beledigende, aanstootgevende, gewelddadige, racistische, discriminerende, 
intimiderende, pornografische toepassingen en zinloos tijdverdrijf. 
  
Uitgangspunten 

1. De school bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij de leerlingen door het gebruik van 
bijvoorbeeld internet te begeleiden. 

2. De school probeert, binnen haar mogelijkheden, te voorkomen dat ongewenste uitingen op 
school voorkomen. 

3. De leerlingen hebben binnen de gestelde kaders een eigen verantwoordelijkheid. De school 
ziet toe dat de leerlingen op een verantwoorde manier van de beschikbare informatie- en 
communicatiemiddelen gebruik maken. 

4. Tegen ongewenst en/of onverantwoord gebruik worden passende maatregelen genomen. 

  

 

Richtlijn: Media omgang en gebruik 

Omschrijving Afspraken omgang en gebruik moderne mediamiddelen 

Verwijzing naar richtlijn Foto-, film-, video- en TV opnames 

Verwijzing naar bijlage - 

Doelgroep Ouders en leerlingen  

Opsteller  Directie 

Datum vaststelling Team 18-03-2017 

Datum vaststelling MR 29-03-2017 



  

Praktisch kader:  

Bronnen:   

 
 
Afspraken met de kinderen  

Internetprotocol voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 

1. Ik mag gaan surfen op het internet als ik aan een opdracht ga werken waarbij ik zelfstandig 
informatie moet zoeken. Dit is voor een spreekbeurt, een werkstuk of een project. 

2. Bij het zoeken naar informatie zoek ik eerst binnen Kennisnet (Davindi) en daarna met de 
zoekmachine van Google. 

3. Bij het gebruik van een zoekmachine gebruik ik normale zoekwoorden. 
4. Gewone spelletjes op internet horen niet thuis in de school en doe ik daarom thuis. 
5. Ik mag alleen mijn voornaam gebruiken op het internet. Ik geef geen persoonlijke gegevens 

zoals mijn achternaam, mijn adres, mijn telefoonnummer, mijn e-mailadres of het adres van 
mijn ouders of andere bekenden. 

6. Ik ga, nadat ik het heb weg geklikt, meteen naar meester of juf als ik op internet vervelende 
informatie (bijvoorbeeld seks of geweld) tegenkom. 

7. Chatten, het bestellen van dingen, downloaden van bestanden en het bellen van 0900 
nummers is niet toegestaan op school. Bij twijfel overleg ik met meester of juf. 

8. Tijdens het werken met de onderwijsprogramma’s draai ik geen muziek op de hoofdtelefoon. 
9. Buiten schooltijd mag ik de computers alleen gebruiken als ik toestemming heb van mijn juf 

of meester. 
10. Chatten en berichten versturen mag niet onder schooltijd.  Een uitzondering kan door de juf 

of meester worden gemaakt als het voor educatieve doeleinden wordt gebruikt. 
11. Je mag alleen printen als juf of meester daar toestemming voor gegeven heeft. 

 
E-mail en chatten 
De leerlingen krijgen via school geen e-mailadres. Indien er voor school dingen per mail moeten 
worden aangevraagd dan kan het e-mailadres van de leerkracht worden gebruikt. Op school is het 
voor de kinderen niet toegestaan om hun privé mail te lezen of om via hun privé mailadres te mailen. 
Een uitzondering is alleen als dat in het kader van een les of project noodzakelijk is.  
Chatten gebeurt op school in principe niet. Een uitzondering is alleen als dat in het kader van een les 
of project noodzakelijk is. 
 
Sociale media 
Minimaal 1 maal per jaar besteedt de mediacoach (St. PrimAH) in de groepen 7 en 8 gericht aandacht 
aan de gevaren van bijvoorbeeld het publiek zetten van informatie, het plaatsen van foto’s en het 
doorgeven van wachtwoorden. Ook wordt er dan gesproken over digitaal pesten en het voorkomen 
daarvan. Daarnaast wordt er aandacht aan besteed zodra daar aanleiding voor is. 
 
Mobiele telefoons en muziekspelers 
Mobiele telefoons en IPod (en dergelijke andere apparatuur) mogen in de school en op het 
schoolplein, tijdens schooltijden, niet gebruikt worden.  
Dit geldt ook voor schoolactiviteiten die elders plaatsvinden (bijvoorbeeld excursies, schoolreisjes, 
kamp en gymnastiek). Dit betekent dat de apparaten uit moeten staan (dus ook niet op stand-by). De 
leerlingen hebben deze apparaten ook niet zichtbaar, maar bewaren deze in hun laatjes. 
In uitzonderlijke gevallen, altijd met toestemming van de leerkracht, kunnen hierop uitzonderingen 
worden gemaakt. De school (leerkracht) is niet verantwoordelijk voor diefstal, kapot gaan en 
dergelijke. 
 
Eventuele maatregelen 
Bij het niet nakomen van deze afspraken bepaalt de leerkracht de passende sanctie. Bij ernstige 
overtredingen gebeurt dit in overleg met de directie. 



Het aan hebben staan en/of gebruik van telefoon of mp3 ( of mp4 ) spelers heeft tot gevolg dat deze 
door de leerkracht worden ingenomen en worden bewaard tot na schooltijd. 
 
Tot slot 
De ontwikkeling van internet, sociale media en informatie- & communicatiemiddelen staat nooit stil. 
Dit betekent dat al het bovenstaande aan verandering onderhevig zal zijn. Indien dit protocol op 
bepaalde punten niet meer voldoet zal de leerkracht hier op in moeten spelen en een volgende stap 
zal dan zijn dat dit protocol wordt aangepast. 
  

  

Afspraken met ouders 

Gebruik van informatie- en communicatiemiddelen 
 
De Eshoek maakt gebruik van een oudercommunicatieplatform Mijnschoolinfo. Het platform leent 
zich uitstekend voor het communiceren met ouders/verzorgers. Mijnschoolinfo is een afgeschermde 
omgeving waarin school en ouders met elkaar kunnen communiceren. Via Mijnschoolinfo worden 
ouders altijd geattendeerd op nieuwe informatie. Deze vorm van communicatie heeft een groot 
aantal voordelen boven de traditionele manieren van het overbrengen van boodschappen. De 
belangrijkste voordelen zijn: 

 het bericht raakt niet meer zoek 

 meer inzicht in wat er bij ouders, school en het kind leeft 

 de privacy en de snelheid waarmee berichten kunnen worden overgebracht 

Via Mijnschoolinfo ontvangen ouders gerichte informatie van de school (mailings). Ook de 
jaarkalender van school, uit te printen of te exporteren naar de outlook agenda, staat op 
Mijnschoolinfo vermeld. Ouders beheren de adresgegevens van hun kind(eren) en geven zelf aan 
welke informatie van het kind zichtbaar gemaakt mag worden voor andere ouders/klasgenootjes 
(b.v. email adres, telefoonnummer). De school verspreidt geen leerlingenlijsten van de groep, met 
adresgegevens. Via Mijnschoolinfo is een klassenoverzicht beschikbaar die ook is uit te printen. 

Als antwoorden op de verstuurde brieven worden verwacht, heeft de informatiebrief altijd een 
antwoordenstrookje.  

De oudergesprekken worden ook digitaal ingeroosterd via Mijnschoolinfo.  

Ouders kunnen via Minschoolinfo 1 op 1 communiceren met de medewerker(s) van de school, 
doorgaans de groepsleerkracht.  

Ouders ontvangen foto’s, gemaakt tijdens activiteiten in een besloten album via een link (b.v. Google 
Account), op Mijnschoolinfo. Door deze wijze van verzenden, hoopt het team van De Eshoek de 
privacy van de kinderen te waarborgen. We verzoeken de ontvanger met klem de verzameling van 
foto’s niet openbaar te maken. Het openbaar maken van foto’s van andere kinderen is strafbaar en 
daarom wordt er aangifte gedaan wanneer dit toch voorkomt. 

De Mijnschoolinfo App is voor tablets en smartphones, voor zowel Apple, Android als Windows, 
gratis te downloaden. 

Mijnschoolinfo gaat zeer vertrouwelijk om met de door de school verstrekte informatie. Zij staan 
geregistreerd bij het College bescherming persoonsgegevens onder nummer 14.85.150 

Aanmelden en registreren 
Zodra ouders hun kind(eren) op De Eshoek hebben ingeschreven, ontvangen zij een e-mail van 
Mijnschoolinfo, en een instructie en activatie link om registratie in Mijnschoolinfo mogelijk te maken.  

 


