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Inleiding
De computer is niet meer weg te denken uit de school. Onze kinderen zijn in alle groepen dagelijks aan het
werk met de laptop of de tablet. Steeds minder wordt binnen het beschermde netwerk van school gewerkt.
We werken steeds meer in de cloud; bijvoorbeeld met Blink, Snappet en Basispoort. Onze kinderen hebben
vanaf groep 5 een eigen e-mailadres en maken daar gebruik van. Op de schoolwebsite staan regelmatig foto’s
van kinderen tijdens activiteiten: www.odaschoolweert.nl. Ook beheren we een Facebook-account waarop we
activiteiten delen.
Bij goed gebruik is het internet een fantastisch medium met ongekende mogelijkheden. Kinderen moeten het
ervaren en ermee leren omgaan, maar net als zoveel andere dingen in de maatschappij zijn er ook negatieve
kanten. Het is daarom verstandig om bij een aantal zaken stil te staan, goede afspraken te maken.
Daarnaast filtert de school, volgens internationale lijsten, sites die niet op een school thuis horen. In de praktijk
blijkt echter dat dit geen garantie is voor volledige afscherming.
De ICT- / mediaontwikkelingen gaan razendsnel. Het onderwijs probeert aan te sluiten en zoekt steeds naar
ontwikkelingen die bruikbaar zijn in het onderwijs. Dit betekent ook voor dit protocol dat het per jaar
geëvalueerd en geactualiseerd zal worden. Dit protocol is geschreven als verwijzing van de “Gedragscode” van
Meerderweert. Daarnaast heeft de Odaschool een ‘Digitaal beleidsplan’.
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1. Afspraken voor alle kinderen
Om ervoor te zorgen dat het werken op de computer goed verloopt, heeft de Odaschool afspraken gemaakt
over het computergebruik. De afspraken worden in de groep besproken en gelden voor alle kinderen.

1.1 Algemene afspraken
Je mag alleen met toestemming van de leerkracht gebruik maken van het internet en e-mail.
Je mag alleen met toestemming van de leerkracht iets van het internet downloaden of installeren.
Niet alles van het internet is betrouwbaar; controleer of overleg de inhoud.
Bezoek alleen sites die door school toegestaan zijn. Sites met racisme, geweld of seks zijn verboden.
Soms kom je per ongeluk op een ‘verkeerde’ site. Niks aan te doen. Meld het even aan je leerkracht.
E-mail is alleen voor schools gebruik bedoeld.
Voor het schrijven van een e-mail gelden dezelfde regels als voor het schrijven van een brief:
netjes en beleefd taalgebruik met zo weinig mogelijk spelfouten.
Geef op het internet nooit je naam, (e-mail)adres of telefoonnummer op.
Maak nooit afspraken via het internet.
Verstuur nooit een foto van jezelf of anderen.
Loopt de computer vast of krijg je een virusmelding? Meld het even aan je leerkracht.
Je mag alleen met toestemming van de leerkracht gebruik maken van de printer.
Je verandert niets aan de instellingen van de computer.
Tijdens pauzes en na schooltijd wordt er niet gecomputerd, tenzij er is overlegd met de leerkracht.
We maken géén gebruik van sociale media, zoals Twitter, Snapchat, Facebook of Instagram
Pesten via de computer (digitaal pesten) wordt op school net als al het andere pesten niet toegestaan.
Als het zich toch voordoet dan handelen we volgens het omgangsprotocol (zie bijlage Veiligheidsplan).

1.2 Praktisch device gebruik
Gebruik het dure digitale materiaal alleen waar het voor bedoeld is.
Altijd inloggen met je eigen gebruikersnaam en wachtwoord (vanaf groep 5).
Meld je ook altijd af als je klaar bent, zodat anderen niet in jouw mapjes gaan werken.
Zorg dat je wachtwoord geheim blijft; alleen jij, de leerkracht en je ouders mogen het weten.
De systeembeheerder kent jouw wachtwoord ook en kan jouw computergebruik controleren.
Ruim je werkplek steeds netjes op. Op het einde van de lesdag de devices aan de opladers opbergen.
Eten en drinken bij de devices is niet toegestaan.

1.3 Wat als het toch fout gaat?
Vertel je leerkracht wat er precies fout gegaan is.
Als je iets met opzet stuk maakt, vragen we je ouders om de verzekering in te schakelen.
De school zal ook je ouders vertellen wat er is gebeurd.

1.4 Mobiele telefoon/mobiele apparaten voor de kinderen
Standaard worden nog geen mobiele devices toegestaan. Er komen echter steeds meer mogelijkheden om
mobiele devices in te zetten tijdens een les. De leerkracht bepaalt hierin de keuze. Het maken van foto’s en
filmpjes is niet toegestaan, tenzij dit functioneel is binnen een les. Voor excursies, schoolreisjes en
schoolverlatersdagen kan er worden afgeweken van deze regel. De school zal dit communiceren met ouders.
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Ouders van kinderen die van ver naar school komen kunnen een verzoek indienen bij de leerkracht om toch
een mobiele telefoon voor onderweg mee te mogen nemen. Op school is de mobiele telefoon dan echter altijd
uit. Ouders en kinderen kunnen in noodgevallen altijd via de vaste telefoon van school met elkaar in contact
worden gebracht. Verlies, diefstal of schade van/aan eigen devices zijn voor eigen risico. Bij overtreding zal het
mobiel apparaat tijdelijk in beslag worden genomen.

2. Schoolwebsite / Facebook
De schoolwebsite is toegankelijk via het adres www.odaschoolweert.nl. De ICT- coördinator en directeur
dragen zorg voor de inhoud van de site, in zijn algemeenheid. De coördinator houdt zicht op de aangeleverde
bijdragen. Het karakter van de website is duidelijk informatief.
De facebookpagina van de school wordt voornamelijk gebruikt voor leuke nieuwtjes of activiteiten van school.
De pagina wordt niet gebruikt als forum om meningen of discussies openbaar te maken.

3. Personeel
We verwachten van alle medewerkers een professionele werkhouding ten opzichte van de leerlingen en hun
ouders. Dit geldt in de dagelijkse omgang, maar ook ten aanzien van alle digitale contactmiddelen/sociale
media. Medewerkers worden géén vrienden van leerlingen of ouders op sociale media, als zij dat in het
dagelijks leven ook niet zijn. Dit ter bescherming van medewerkers, kinderen en ouders.
Wanneer medewerkers van onze school een eigen website hebben en/of gebruik maken van sociale media, is
het niet toegestaan, foto’s, schoolemblemen of andere schoolinformatie op hun eigen website te publiceren.

4. Ouders
Onderstaande informatie wordt met ouders gedeeld via Ouderportaal.
Naast de informatie over ‘verstandig omgaan met media’ worden er ook praktische tips gegeven.
Verstandig omgaan met media, hoe brengt u dat uw kind bij? Op het internet zijn prachtige dingen te vinden.
U wilt niet dat uw kind gevaar loopt of nare websites tegenkomt. Uw kind moet zich veilig kunnen voelen op
het internet. Voor kinderen is surfen op het internet zonder risico net zo mijn mogelijk als naar school fietsen
zonder risico. Jonge kinderen laat je niet alleen in het verkeer. Je wijst hen op gevaarlijke situaties. Jonge
kinderen laat je ook niet alleen op het internet. Na verloop van tijd ‘wandel’ je samen over de wegen van het
World Wide Web en wijs je hen op de regels en gevaren. Het ene kind laatje eerder alleen ‘op de fiets’ dan het
andere. Het ene kind is ook gevoeliger voor ‘gevaren’ dan het andere. Er blijven altijd risico's.
Veilig internetten in de zin van surfen zonder risico's bestaat niet. Veiliger, in de zin van goed voorbereid
internetten wel. Denk niet alleen aan de computer en het internet. Heeft u als ouder zicht op het TV-gebruik of
de games die ze spelen? Weet u wat uw kind bij vriendjes en vriendinnen met media doet?

Meer informatie:
www.mijnkindonline.nl
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