Mediaprotocol voor leerlingen
Om ervoor te zorgen dat iedereen zich blij voelt bij het gebruiken van tablets, laptops, mobiele telefoon en
sociale media, hou ik mij aan deze afspraken.


















Tablet en laptop
Ik gebruik de tablet en laptop alleen voor lessen en opdrachten in de klas
Ik speel alleen spelletjes die mijn leerkracht heeft goedgekeurd
Ik zal geen instellingen veranderen of apparatuur beschadigen
Ik zal nooit iets online schrijven of posten waarvan ik niet wil dat mijn ouders of leerkracht dat zien
Ik gebruik de tablet en laptop niet om vervelend te doen tegen anderen
Als ik vervelende of ongepaste berichten, foto’s of video’s zie, bespreek ik dit meteen met mijn leerkracht
Ik zoek op internet alleen naar informatie die ik nodig heb voor de les of een opdracht
Ik installeer alleen apps of software als ik toestemming heb van mijn leerkracht
Ik bewaar documenten in mijn eigen map
Ik verander alleen mijn eigen documenten
Ik deel mijn wachtwoord niet met anderen, behalve met mijn leerkracht, ouder(s) en/of verzorger(s)
Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn gedrag
Ik weet dat ik met mijn ouder(s)/verzorger(s) de reparatie moet betalen als ik een laptop of tablet van school beschadig

Mobiele telefoon
In de school gebruik ik mijn mobiele telefoon niet, tenzij de leerkracht toestemming geeft
Als ik mijn mobiele telefoon mag gebruiken, gebruik ik mijn mobiele telefoon voor lessen en opdrachten in de klas
Als ik mijn mobiele telefoon mag gebruiken voor foto’s en video’s, maak ik alleen foto’s en video’s van anderen als
zij dat willen
Foto’s en video’s die ik onder schooltijd heb gemaakt, laat ik niet zomaar aan anderen zien. Dit doe ik alleen als de
leerkracht toestemming geeft

Sociale media (zoals Klasbord, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, Snapchat):












Ik plaats geen foto’s of filmpjes van anderen zonder hun toestemming
Ik zet geen privé-informatie over mijzelf, de school, andere leerlingen of de leerkrachten online
Ik praat met respect over anderen en reageer respectvol op geplaatste foto’s of berichten
Ik praat vriendelijk tegen anderen
Ik gebruik geen scheldwoorden
Ik denk na over het online volgen van elkaar en online vrienden worden van elkaar. Ik weet wie de ander is
Als ik zie dat iemand onaardig doet, gemene grapjes uithaalt, roddelt, scheldt, seksueel getinte berichten stuurt,
discrimineert of bedreigt, ga ik hier online niet op in, maar bespreek ik dit meteen met de leerkracht, mijn ouder(s)
en/of verzorger(s).
Ik verstuur geen verzonnen berichten
Ik gebruik mijn eigen naam als afzender als ik iets plaats
Ik ben zelf verantwoordelijk voor wat ik plaats of doorstuur op sociale media
Als ik een ongepaste reactie zie, reageer ik hier niet op maar meld ik dit bij de leerkracht

Als ik mij niet aan deze afspraken hou, volgt altijd een gesprek met mij en mijn ouders. De school kan
besluiten maatregelen te nemen.
Handtekening leerling:

_________________________________

Handtekening leerkracht:

_________________________________

Mediaprotocol voor ouder(s)/verzorger(s)
RKBS De Waterwilg wil voor alle betrokkenen een veilige schoolomgeving bieden, ook online. Daarom verwachten
wij het volgende van alle ouder(s)/verzorger(s):
 Er wordt met respect over leerlingen, ouders, leerkrachten en andere medewerkers betrokken bij de school
gesproken
 Er wordt met regelmaat gesproken met uw eigen zoon(s)/dochter(s) over berichten die zij plaatsen of lezen op
sociale media
 Indien u op sociale media het volgende gedrag van leerlingen ziet: onaardig gedrag, gemene grapjes, roddels,
schelden, seksueel getinte berichten, discriminatie, buitensluiting of bedreiging, neemt u contact op met de
leerkracht
 Het maken van foto’s en video’s tijdens schoolactiviteiten is niet toegestaan
 Foto’s en video’s van leerlingen, ouders, leerkrachten en andere medewerkers worden alleen met toestemming
van de betrokkenen geplaatst op sociale media
 Het mediaprotocol ondertekend door mijn zoon(s)/dochter(s) is gelezen en er wordt door mij op toegezien dat
mijn zoon(s)/dochter(s) zich hieraan houdt/houden
 Indien mijn zoon(s)/dochter(s) een tablet of laptop van school beschadigt/beschadigen, zal ik de
reparatiekosten vergoeden

Handtekening ouder/verzorger:

_________________________________

Handtekening ouder/verzorger:

_________________________________

