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Internetprotocol van OBS FUTURA 
Internet op school 
 
De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. We hebben ervoor 
gekozen de leerlingen van alle groepen die mogelijkheid te bieden. De startpagina is te 
vinden op het bureaublad als de computer is opgestart. 
Ze maken gebruik van de Nederlandstalige zoekmachine van Kennisnet die kinderen in 
principe leidt naar Nederlandstalige sites die geselecteerd zijn, waardoor ‘foute’ sites niet 
zomaar benaderd kunnen worden. Kinderen kunnen echter ook andere zoekmachines 
gebruiken. 
Wij hebben voor elke groep een e-mailadres waarmee met andere kinderen 
gecommuniceerd kan worden. 
 
Waarom internet? 
 
Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te 
zoeken, contacten te leggen met deskundigen of om leerlingen van andere scholen te 
kunnen raadplegen. De software, die in ontwikkeling is, verwijst meer en meer naar 
internetsites voor aanvullend, actueel en alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden 
hiermee steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. De software bij de methodes 
is webbased. En ook de toetsen worden soms zowel schriftelijk als digitaal afgenomen. 
 
Afspraken 
 
Op school geldt een gedragscode zowel voor leerlingen, leerkrachten als stagiaires en andere 
medewerkers. Leidraad is de bijlage “Cyberpesten en social media”  (zie hieronder) waarin 
het onlinepesten staat beschreven.  
In iedere groep wordt de gedragscode duidelijk besproken! 
 
De “gouden regels “: 

1. Ga voorzichtig om met persoonlijke informatie. Maak bv. je naam, leeftijd of 
telefoonnummer niet bekend. 

2. Geloof niet alles wat je leest of ziet. 
3. Als je op een XXX site komt ga het dan niet rond vertellen maar sluit gelijk af! 
4. Het is niet toegestaan om te chatten! 
5. Als je iets mag uitprinten doe dat dan niet gehaast, wacht even want het netwerk 

doet er even iets langer over dan bij jullie thuis.  
6. Probeer te leren hoe je moet omgaan met de bovenste knoppen op je toetsenbord 

b.v. vorige/volgende/stop/vernieuwen (dit kan veel tijd schelen). 
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Maak gebruik van de volgende zoekmachines: 
 Google chrome 
Leerkrachten en/of hun assistenten /stagiaires letten op ongewenste gedragingen van 
leerlingen op internet. 
 
 
10 Internetafspraken met leerlingen: 
 

1. Ik mag op Internet alleen mijn voornaam gebruiken. Ik geef anderen geen 
persoonlijke gegevens zoals mijn adres, mijn telefoonnummer, mijn e-mailadres of 
het adres van mijn ouders of van andere bekenden. 

2. Ik ga meteen naar mijn leerkracht of mijn ouders als ik op Internet hele vervelende 
informatie tegenkom. 

3. Ik maak nooit een afspraak met iemand, die ik op Internet ben tegenkomen, om 
hem/haar in het echt te ontmoeten. 

4. Ik stuur via het Internet geen foto’s van mezelf of anderen aan onbekenden. 
5. Ik reageer niet op vervelende berichten. Als het hele gemene dingen zijn, waarschuw 

ik meteen mijn leerkracht of mijn ouders. 
6. Als ik aan het e-mailen ben, zal ik me netjes gedragen. Mijn taalgebruik is een goede 

reclame voor mijzelf en voor onze school. Chatten onder schooltijd mag niet. 
7. Als ik een e-mail bericht ontvang van een persoon die ik niet ken, meld ik dit aan de 

juf of meester. 
8. Ik verstuur nooit iets aan onbekenden zonder toestemming. 
9. Ik download nooit iets zonder toestemming. 
10. Ik maak mijzelf zonder toestemming nooit ergens lid van. 

 
Gedragsafspraken met leerkrachten: 
 

1. Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden. 
2. Sites die wij kinderen willen laten gebruiken worden eerst door de leerkracht 

bekeken. 
3. Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen. 
4. Er wordt aan de kinderen uitgelegd, waarom zij bepaalde sites wel/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. Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen. 
7. Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het 

net terecht komen. 
8. Namen in combinaties met foto’s van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. 

In voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders. Ook voor het 
publiceren van individuele foto’s wordt eerst toestemming gevraagd. 

9. Voor e-mail geldt ook het briefgeheim, maar op grond van pedagogische 
verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten e-mail van leerlingen bekijken. 
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10. Leerkrachten en/of hun assistenten letten op ongewenste gedragingen van 
leerlingen op Internet! 

11. Leerkrachten die gebruik maken van social media, dienen hun positie in acht te 
nemen en communiceren niet met leerlingen. Werk en privé moet worden 
gescheiden. 

 
 
 
Website  
Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die 
daarnaar op zoek is. 
Deze informatie bestaat uit een presentatie van de school, de schoolgids en het 
informatieboekje, de omgeving van de school, de leerkrachten die er werken, de werkwijze 
van de school met informatie en foto’s van de diverse groepen. We richten ons hierbij op 
zowel degenen die de school reeds bezoeken, als op hen die belangstelling voor onze school 
tonen. Er is ook recente informatie te vinden over actuele zaken middels een nieuwsbrief. 
Over allerlei gebeurtenissen in en rond de school zijn regelmatig foto’s te zien en /of te 
downloaden op MIJNSSCHOOL. 
 
Verantwoording 
 
De website is grotendeels opgebouwd uit informatie uit onze schoolgids. Hierdoor is een 
bepaalde zekerheid verkregen dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door de 
geledingen van de school. Aanvullende informatie en foto’s worden geplaatst n.a.v. 
activiteiten in en buiten de school. 
 
Werkwijze 
 
De site wordt regelmatig vernieuwd. Alle partijen (leerkrachten, directie, ouders ) kunnen 
bestanden aanleveren die men graag geplaatst wil hebben op de site. In bepaalde gevallen 
kan eerst overlegd worden met diverse geledingen, voordat tot publicatie wordt 
overgegaan. 
Informatie van de Ouderraad en Medezeggenschapsraad valt onder de verantwoordelijkheid 
van die organen. 
 
Privacy 
 
Op onze website worden foto’s en/of werkstukjes geplaatst. De ouders worden in de 
gelegenheid gesteld bezwaar te maken tegen publicatie van werk, gemaakt door hun 
kinderen, en/of foto’s met daarop hun kinderen. (o.a.via de schoolgids zal worden vermeld 
hoe hiertegen bezwaar kan worden gemaakt). Bij publicatie worden geen achternamen 
vermeld en bij publicatie van informatie zal (strikt) persoonlijke informatie worden 
weggelaten. Bij vermelding van persoonlijke gegevens van hen die bij de school zijn 
betrokken, zal nooit meer worden gepubliceerd dan vrij verkrijgbare informatie. Bij 
publicatie van informatie, waar een betrokkene bezwaar tegen maakt, zal deze informatie 
op verzoek weer worden verwijderd. 
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Gebruikte bronnen: internetprotocol op school van de AVS ( www.avs.nl ) 
           veilig Internet -gebruik door kinderen. www.mijnkindonline.nl 
        www.veilig.kennisnet.nl 
        www.mediaopvoeding.nl 

        www.pestweb.nl 

        www.cyberpestendebaas.nl 

        www.its4kids.nl 
  
  

http://www.avs.nl/
http://www.mijnkindonline.nl/
http://www.veilig.kennisnet.nl/
http://www.mediaopvoeding.nl/
http://www.pestweb.nl/
http://www.cyberpestendebaas.nl/
http://www.its4kids.nl/
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       www.onderzoekonline.nl 
         

Bijlage bij internetprotocol 
Cyberpesten en gebruik van social media: 

 
Op onze school geldt een gedragscode voor het gebruik van social media binnen de school. 

Van de leerlingen/leerkrachten wordt verwacht dat iedereen zich houdt aan de gedragscode. 

Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt met de leerlingen. Deze gelden ook voor 

medewerkers in relatie tot de leerlingen. 

We zorgen ervoor dat leerlingen, ouders en medewerkers zoveel mogelijk op de hoogte zijn 

om het online pesten te voorkomen. De kans dat een pestsituatie uit de hand loopt wordt zo 

minimaal. 
( het artikel over cyberpesten opnemen in de schoolgids en/of het informatieboekje) 

 

 

 

Hoe voorkom je onlinepesten? 
1. Toepassen en actualiseren van het pestprotocol. 

2. Leerlingen bewust maken van de gevaren op internet, de effecten van cyberpesten en de strafbare feiten. 

3. Afspreken van internetgedrag en samen met de leerlingen regels maken. 

4. Pesten bespreekbaar maken in de klas en leerlingen elkaar daarop laten aanspreken.  

5. Sancties van het pestprotocol consequent toepassen. 

6. Schoolreglement aanpassen. Bijvoorbeeld:"het maken van opnames van medeleerlingen en leerkrachten zonder 

toestemming kan leiden tot schorsing/verwijdering/disciplinaire maatregelen" 

7. Opleiden van medewerkers in de school (ook onderwijsondersteunend personeel) is noodzakelijk. Een studiemiddag zorgt 

dat medewerkers up to date met hun kennis zijn. 

8. Ouders informeren door een ouderavond. Ouders zijn in het algemeen niet goed op de hoogte van wat hun kind op internet 

doet. Alleen door met de ouders samen te werken is digitaal pesten aan te pakken. 

9. Laat leerlingen het Diploma Veilig Internet behalen. (zie de website Ik Surf Veilig. ) 

 

 

Bronnen: Protocol Online pesten ( www.pestweb.nl) 

                  Internetprotocol op school van de AVS 

 

 

Omgaan met cyberpesten: 

• Wees zelf ( ook al ben je dat niet), positief over de online wereld 

• Durf zelf ook de online wereld te betreden 

• Luister, steun en overleg 

• Vraag het kind om een rondleiding op internet (laat kinderen de experts zijn) 

http://www.onderzoekonline.nl/
http://www.iksurfveilig.nl/
http://www.pestweb.nl/
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• Controle en regels zijn nodig 

• Geef tips en advies op het gedrag i.p.v. op het platform 

 

 

 

 

 

 

Gedragscode: 
Gebruik je eigen identiteit 

- Zeg wie je bent . 

- Schrijf in de ik-vorm, spreek dus voor jezelf. 

- Maak duidelijk dat het je eigen mening betreft. 

- Geef geen verkeerde indruk van jezelf. 

- Reageer niet anoniem op artikelen. 

- Spreek niet met vreemden af, je weet niet wie ze zijn of wat ze van je willen. 

- Geef nooit je huisadres of telefoonnummer(op internet) aan vreemden. 

 

Respecteer privacy 
- Houdt je aan de gedragscode. 

- Plaats geen vertrouwelijke informatie die niet bestemd is voor de buitenwereld. 

 

Wees zorgvuldig 
- Zorg ervoor dat jouw informatie klopt. Wees altijd eerlijk! 

- Wat je op internet zet blijft een hele lange tijd bestaan. Het is niet zomaar van internet te 

verwijderen en vaak blijft het zichtbaar op andere plaatsen op het internet. 

- Zet geen informatie op internet, die je niet mag publiceren. 

- Plaats geen dingen waardoor je jezelf, medeleerlingen of meesters /juffen van de school in 

verlegenheid brengt. 

 

Respecteer copyright 
- Respecteer copyright, beeld- en auteursrecht. 

- Vraag toestemming aan de eigenaar als je tekst/afbeeldingen/film van een ander gebruikt. 

- Gebruik geen logo’s, beeldmateriaal of muziek zonder toestemming. 

- Maak jouw bronnen kenbaar. 

 

Wees respectvol 
- Gedraag je online zoals jij je ook binnen de school behoort te gedragen. 

- De bestaande gedragscode is ook van toepassing op gebruik van social media. 

- Zend geen berichten met materiaal dat obsceen, bedreigend, discriminerend of haatdragend 

is voor andere personen, medeleerlingen, juffen, meesters of school. 

 

Ken je positie 
- Je gaat op school met juffen, meesters en andere medewerkers om, zoals je je(tot elke 

volwassene) behoort te gedragen. 
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- Gebruik taal waarmee je niemand beledigt of kwetst. Denk na voor je iets plaatst. Probeer 

niet te scoren door iemand neer te halen. 

 

Herstel snel 
- Maak je een fout, corrigeer deze dan direct. Dit doe je zonder eerdere berichten te wijzigen 

of te verwijderen. 

- Vermeld daarbij dat jij degene bent die het bericht wijzigt. 

- Negeer een gemaakte fout niet. Als je jouw fout niet herstelt of het bericht ineens 

verwijdert, ben je niet geloofwaardig. 

- Wees aardig, eerlijk en respectvol naar elkaar toe. 

- Zorg dat je veilig internet! 

 

 

 

 

 

Wat kun je doen als je toch digitaal gepest wordt ? 
- Log uit of blokkeer de persoon die naar tegen je doet. 

- Negeer pestmails. Antwoordt NIET. Ga niet terug pesten. 

- Maak een printje van de conversatie, mail of “rare” site en vraag om hulp bij je ouders of 

leerkracht. 

- Praat erover met je ouders, leerkracht of vrienden. 

- Voel je niet schuldig als er iets vervelends gebeurt. Het is niet jou schuld en je hebt het niet 

zelf uitgelokt. 

 

 

 

 

Veilig Internet gebruik door kinderen   

www.mijnkindonline.nl 

www.mediaopvoeding.nl 

www.pestweb.nl 

www.cyberpestendebaas.nl 

www.kennisnet.nl 

www.iksurfveilig.nl 

www.its4kids.nl 

www.kidstoday.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mijnkindonline.nl/
http://www.mediaopvoeding.nl/
http://www.pestweb.nl/
http://www.cyberpestendebaas.nl/
http://www.kennisnet.nl/
http://www.iksurfveilig.nl/
http://www.its4kids.nl/
http://www.kidstoday.nl/
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Bron: www.cyberpestendebaas.nl 

 


