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De leerlingen van de school maken gebruik van Netwijs.nl, dé zoekmachine voor de 

basisschool. Netwijs heeft een eigen Nederlandstalige zoekmachine die kinderen in 

principe leidt naar Nederlandstalige sites die geselecteerd zijn, waardoor zaken als 

racistische uitingen en pornografie niet zomaar benaderd kunnen worden. Leerlingen 

kunnen indirect echter ook van andere zoekmachines gebruik maken en komen zo wel op 

internet terecht. Daarom hanteren we een zogenaamde ‘Blacklist’ waarop sites staan die 

automatisch worden geblokkeerd wanneer kinderen deze willen bezoeken.  

Het gebruik van internet dient ter verrijking van het onderwijs: om informatie te 

zoeken, contacten te leggen met leerlingen van andere scholen en deskundigen te kunnen 

raadplegen. De software die in ontwikkeling is verwijst meer en meer naar internetsites 

voor aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee 

steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. De software bij methodes kan in de 

toekomst door kinderen ook via internet benaderd worden. Het is daarom goed een 

aantal afspraken te maken. 

 

Afspraken voor leerlingen 

1. Geef nooit persoonlijke informatie door op Internet, zoals namen, adressen en 

telefoonnummers, zonder toestemming van de leerkracht.  

2. Vertel het je leraar meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig 

voelt of waarvan je weet dat dat niet hoort. Houd je je aan de afspraken, dan is het 

niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt.  

3. Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je leraar.  

4. Spreek van tevoren met je leraar af wat je op internet wilt gaan doen.  

5. Maak geen misbruik van technische snufjes op je gsm (sms, camera, mp3- speler, 

enz.)  

6. Tijdens de schooltijden zijn mobiele telefoons uitgeschakeld en ingeleverd bij de 

leerkracht. 

7. Op de schoolcomputers mag social media niet worden gebruikt. 

8. Het gebruik van een mailbox is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. 

9. Wie gebruik wil maken van You Tube (bijvoorbeeld voor het gebruik van een filmpje 

t.b.v. een spreekbeurt) kan daar na overleg met de leerkracht via het leerkrachtdeel 

gebruik van maken. 

10. Het downloaden van muziek, programma’s, bestanden etc. is zonder nadrukkelijke 

instemming van de leerkracht niet toegestaan. 

11. Wie zich niet aan de afspraken houdt, mag voor een nader af te spreken periode 

alleen nog maar gebruik maken van de computers in het eigen klaslokaal. 
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Afspraken voor leerkrachten.  

1. Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden. 

2. Sites die leerlingen mogen gebruiken worden eerst door de leerkracht bekeken.  

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

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

bekijken.  

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

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

immers niet hun schuld.  

6. De leerkracht controleert met regelmaat of de kinderen die gebruik maken van 

de computers in het computerlokaal zich aan de afspraken houden. 

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 op het net 

gepubliceerd. In voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders. 

9. Het gebruik van internet en e-mail door teamleden voor niet-zakelijk verkeer 

vindt niet onder lestijd plaats, beperkt zich tot het strikt noodzakelijke en mag 

niet storend zijn voor de dagelijkse werkzaamheden. 
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