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Internetprotocol Kindcentrum De Bouwsteen 
 

 
Internet op school 

De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen 

de leerlingen van alle klassen die mogelijkheid te bieden. Ons systeem wordt ondersteund 

door ICT-support van SOOOG. Er kan gebruik gemaakt worden van google die lln. in principe 

leidt naar Nederlandstalige sites die geselecteerd zijn. Er zijn diverse pagina’s afgeschermd 

dan wel op een zwarte lijst geplaatst. Kinderen kunnen echter ook andere zoekmachines 

gebruiken. Om te kunnen werken op de Chromebooks en iPads binnen school heeft iedereen 

een eigen inlogcode.  

 

Waarom internet 

Internet is niet meer weg te denken in onze maatschappij. Kinderen maken hoofdzakelijk 

gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs, zoals informatie zoeken over bepaalde 

onderwerpen. Methodesoftware wordt rechtstreeks benaderd door in te loggen via apps.  

 

Afspraken 

 Internetafspraken  met  leerlingen 

1. Ik mag op internet alleen mijn voornaam gebruiken. Ik geef anderen geen persoonlijke 

gegevens zoals mijn adres, mijn telefoonnummer, mijn emailadres of het adres van 

mijn ouders of van andere bekenden.  

2. Ik ga meteen naar mijn leerkracht of mijn ouders als ik op internet hele vervelende 

informatie tegenkom.  

3. Ik maak nooit een afspraak met iemand, die ik op internet ben tegengekomen, om 

hem/haar in het echt te ontmoeten.   

4. Ik stuur via het internet geen foto's van mezelf of anderen aan onbekenden.  

5. Ik reageer niet op vervelende berichten. Als het hele gemene dingen zijn, waarschuw 

ik meteen mijn leerkracht of mijn ouders.  

6. Als ik aan het e-mailen ben, zal ik me netjes gedragen. Mijn taalgebruik is een goede 

reclame voor mijzelf en voor onze school. Chatten onder schooltijd mag niet. 

7. Als ik een e-mailbericht ontvang van een persoon die ik niet ken, meld ik dit aan de 

leerkracht.  

8. Ik verstuur nooit iets aan onbekenden zonder toestemming.  

9. Ik download nooit iets zonder toestemming.  
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10. Ik maak mijzelf zonder toestemming nooit ergens lid van. 

 

11.  

Gedragsafspraken met leerkrachten: 

1. Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden. 

2. Sites die wij kinderen willen laten gebruiken worden eerst door de leerkracht bekeken. 

3. Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen.* 

4. Er wordt aan de kinderen uitgelegd, waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen 

bekijken. 

5. De leerkracht draagt zorg voor een veilige omgeving waarin kinderen open kunnen 

vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is meestal 

immers niet hun schuld. 

6. Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen. 

7. Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het 

net terechtkomen. 

8. Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden niet zonder toestemming van 

de ouders op internet of media gepubliceerd. Dit gebeurt jaarlijks met een 

toestemmingsformulier beeldmateriaal. 

9. Voor e-mail geldt ook het briefgeheim, maar op grond van pedagogische 

verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten e-mail van leerlingen bekijken. 

10. Leerkrachten en overig onderwijspersoneel letten op ongewenste gedragingen van 

leerlingen op Internet! 

 

*Indien de directie er reden toe ziet,  kan deze inzicht vragen in het logbestand van de 

bezochte websites. 

 

 

Website/homepage 

Algemeen 

Met onze homepage willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die 

daarnaar op internet op zoek is. 

Deze informatie bestaat uit beschrijving van de identiteit van de school, de wijze van 

omgang met en zienswijze op kinderen, de beschrijving van leergebieden en lesstof, de 

activiteiten die de school ontplooit, enz. We richten ons hierbij zowel op degenen die de 

school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt 

zou kunnen worden. Op onze homepage is recente informatie te vinden over actuele 

gebeurtenissen in en rond de school.  

 

Verantwoording 

De website is grotendeels opgebouwd uit informatie uit de schoolgids van o.b.s. De 

Bouwsteen. Hierdoor is een bepaalde zekerheid verkregen dat de meest relevante 
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informatie is goedgekeurd door de geledingen van de school. Aanvullende informatie, 

foto’s worden geplaatst n.a.v. activiteiten in en buiten de school. 

 

Werkwijze 

Plaatsing van de recente informatie vindt plaats in overleg met de directie. In bepaalde 

gevallen kan eerst overlegd worden met diverse geledingen, voordat tot publicatie wordt 

overgegaan 

 

Privacy 

Op onze website worden foto’s geplaatst. Ouders geven hier middels een 

‘toestemmingsformulier beeldmateriaal’ wel/niet toestemming voor.    

 

 

Gebruikte bronnen:  internetprotocol op school van de AVS (www.avs.nl) 

     

 

 

 

http://www.avs.nl/

