
 Beleid mobiele telefoons 

 

Hoe gaan we om met het gebruik van mobiele telefoons op de 

Egbertusschool? 
Onder mobiele telefoons wordt verstaan: alle apparatuur waarmee spraak- en datacommunicatie mogelijk is, 

maar ook alle apparatuur waarmee beeld en/of geluid weergegeven en/of opgenomen kan worden. Bijvoorbeeld: 

MP3-spelers, MP4-spelers, Spelcomputers, (video)camera’s etc. 

  

Doelstelling 

Het doel m.b.t. het Beleid Mobiele Telefoons op de Egbertusschool is: 

 Eenduidigheid in omgaan met mobiele telefoons voor kinderen, ouders en leerkrachten. 
 Voorkomen van misbruik van mobiele telefoons onder schooltijd. Onder misbruik wordt in elk geval 

verstaan het maken van foto’s en/of filmpjes onder schooltijd, het plaatsen van deze foto’s en/of 

filmpjes op internet, ongewenste sms’jes, ongewenst bellen en bedreigen. De Egbertusschool wil een 

prettige en veilige omgeving zijn voor kinderen, ouders en personeel. De missie luidt niet voor niets: 

‘Samen leven en leren in een veilige omgeving’. 
 Duidelijkheid m.b.t. de wijze waarop de school omgaat met geconstateerd misbruik van mobiele 

telefoons onder schooltijd.   

  

Beleidsafspraken m.b.t. het gebruik van mobiele telefoons op 

school:  

1. In principe is het meenemen van een mobiele telefoon niet nodig. Wanneer het door ouders en kind 

wenselijk wordt geacht dat het kind een mobiele telefoon meeneemt, is dit niet verboden. De 

Egbertusschool wil hiermee de mogelijkheid bieden om te kunnen bellen als het kind onderweg is van 

en naar de school. 
2. Kinderen die een mobiele telefoon bij zich hebben moeten hem voor aanvang van de les uitgeschakeld 

inleveren bij de leerkracht. Na schooltijd, om uiterlijk 15.15 uur krijgt het kind zijn/haar telefoon weer 

terug. Wanneer het kind het laatste uur gymnastiek heeft, geeft het kind de mobiel mee aan de 

leerkracht. Wanneer het kind het eerste uur gymnastiek heeft, geeft het kind de mobiel voordat het gaat 

omkleden aan de leerkracht. 
3. Kinderen nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school. Wanneer de telefoon kapot 

gaat, gestolen wordt etc. is de leerkracht/school niet aansprakelijk. 
4. Kinderen die een mobiele telefoon meenemen en hem niet inleveren zijn conform dit beleid in 

overtreding. De leerkracht waarschuwt het kind en wijst het op het gehanteerde beleid van de school. 
5. Van kinderen die voor de tweede keer een mobiele telefoon meenemen en hem niet inleveren wordt de 

mobiel ingenomen en aan (een van) de ouder(s) teruggegeven. Bij die gelegenheid worden ouders en 

(nogmaals) het kind gewezen op het gehanteerde beleid van de school. 
6. kinderen die voor de derde keer een mobiele telefoon meenemen en hem niet inleveren mogen in het 

vervolg geen mobiele telefoon meer meenemen. Zowel het kind als de ouders worden hiervan door de 

leerkracht op de hoogte gesteld. Bij die gelegenheid wordt de mobiel ook aan de ouder(s) 

geretourneerd. In onderling overleg wordt bepaald voor hoe lang het verbod geldt. 
7. Het is voor kinderen in dringende gevallen mogelijk om aan de leerkracht te vragen of onder of na 

schooltijd even naar huis gebeld kan worden met de vaste telefoon van school. In de regel zal zo’n 

verzoek niet worden geweigerd. Voor het maken van speelafspraken is deze telefoon niet bedoeld. 

Kinderen kunnen dat van tevoren geregeld hebben. 
8. Kinderen mogen geen mobiele telefoon meenemen op schoolreizen en kampen. 
9. Bij ernstig misbruik van de mobiele telefoon wordt aangifte gedaan. 



  

Leerkrachten en mobiele telefoons 

10. Leerkrachten kunnen ook hun mobiele telefoon meenemen naar school. Gedurende de lestijden en 

tijdens vergaderingen wordt hiervan in het kader van professioneel gedrag geen gebruik gemaakt. 

11. Een uitzondering op deze regel betreft het gebruik van de mobiele telefoon bij calamiteiten. Gedacht 

moet worden aan een ongelukje tijdens een gymnastiekles of contact met de ouders tijdens een 

schoolreis, kamp etc. 

12. Leerkrachten nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school. Wanneer de telefoon kapot 

gaat en/of gestolen wordt is de school niet aansprakelijk. 

  
  

  

  


