
 
 

  

 

Naam Leerling: ________________________________________ 

In dit computerprotocol staan afspraken en regels waar je je aan moet houden als je op school op de 

computer of een tablet aan het werk bent. Door dit formulier te ondertekenen laat je zien dat je het 

hiermee eens bent. De leerkrachten gaan ervan uit dat je je hieraan zult houden. We maken deze 

afspraken met elkaar om te voorkomen dat jij problemen krijgt door het gebruik van de computer 

en je telefoon op school en om ervoor te zorgen dat werken met de computer en een tablet leuk 

blijft. 

 De afspraken: 

Algemeen: 

• Ik ga voorzichtig met de spullen om. 

• Muizen en koptelefoons ruim ik na gebruik netjes op. 

• Ik gebruik de laptop of tablet op school voor oefenen van lesstof en zoeken van informatie. 

 Regels voor veilig internet gebruik: 

• Ik weet dat niet alles wat ik op internet tegenkom waar is. 

• Als ik niet weet of ik een website kan gebruiken, vraag ik raad aan de leerkracht. 

• Ik neem niet zomaar teksten over van websites voor schoolopdrachten. 

• Als ik iets tegenkom wat ik niet wil/mag zien klik ik het weg (als het niet lukt doe ik het 

beeldscherm uit en vraag ik hulp aan de leerkracht). 

• Ik vertel het mijn juffrouw of meneer als ik informatie zie of e-mailberichten krijg waardoor 

ik me niet prettig voel of die ik niet vertrouw i.v.m. mogelijke virussen. 

• Ik zal nooit op e-mailberichten antwoorden die onprettig zijn. 

• Social media (Snapchat, WhatsApp, BeReal, Facebook, Instagram, Twitter e.d.) gebruik ik op 

school niet. 

 

Wat mag beslist niet: 

• Ik download niets (geen games, software en muziek). 

• Ik verander geen instellingen of achtergronden. 

• Bij gebruik van een zoekmachine gebruik ik normale woorden (zoektermen). Ik zoek geen 

woorden die te maken hebben met grof woordgebruik, racisme, discriminatie, seks of 

geweld. 

• Op internet gebruik ik alleen mijn voornaam of nickname. Andere persoonlijke gegevens 

zoals foto’s, achternaam, adres en telefoonnummer houd ik voor mezelf. Ik gebruik geen 

gegevens van mijn ouders of school. Als ik bij het aanvragen van informatie gegevens moet 

invullen, doe ik dat pas na toestemming van de leerkracht.   

• Ik zal nooit zonder toestemming van mijn ouders met iemand in het echt afspreken als ik die 

persoon online heb leren kennen. 

• Ik zal nooit zonder toestemming van mijn ouders/ leerkracht foto's van mezelf, andere 

gezinsleden of klasgenoten versturen naar anderen via internet of de normale post. 

• Op sites die niets met de opdracht te maken hebben, wordt niet gezocht. 
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• In de school en op de speelplaats staat mijn mobiele telefoon uit! 

• Bij aankomst op het schoolplein zit mijn telefoon in mijn tas. Binnen lever ik mijn telefoon in 

bij de leerkracht.  

• Ik maak met mijn mobiele telefoon geen foto’s en filmpjes in de school en op de speelplaats. 

• Als ik een berichtje stuur naar één of meerdere kinderen, gebruik ik normale woorden die 

voor een ander niet kwetsend zijn. 

• Ik denk goed na, voordat ik een foto of filmpje verstuur, waarop andere kinderen te zien 

zijn. Andere kinderen mogen zich niet gekwetst voelen. 

 Print afspraken: 

• Wanneer ik iets wil printen vraag ik toestemming aan de leerkracht. 

• Er wordt alleen bij hoge uitzondering gebruik gemaakt van de kleurenprinter. 

 

Door dit protocol te ondertekenen beloof ik me aan deze afspraken te houden. Als ik me niet aan 

deze regels houd, mag ik voor een bepaalde tijd niet meer met de computer of mijn tablet werken. 

Ook worden mijn ouders ingelicht. 

 

 

Handtekening leerling:   Handtekening ouders:    Datum: 

 


