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Op De Toekomst vinden we het belangrijk dat er goed en verantwoord omgegaan wordt met 

alle vormen van social media. Daarom maken we duidelijke afspraken die te maken hebben 

met het gebruik van de verschillende media (computers, mobiele telefoons etc.). Deze kunt u 

ook terugvinden bij de verschillende kopjes in de schoolgids.  
 
 

In elke klas hangt een lijst met sites waarop kinderen mogen als zij met toestemming van de 

leerkrachten op de computer mogen. Dit betekent automatisch dat de niet vermelde sites 

verboden zijn. Sommige spelletjes lijken onschuldig, maar daar zit soms een chat-functie op 

of je moet je persoonsgegevens invoeren om een account aan te maken.   

We maken deze afspraken om ervoor te zorgen dat de leerlingen op een goede manier 

gebruik maken van deze middelen en om vervelende zaken te voorkomen. 

Alle leerlingen van De Toekomst moeten het protocol voor leerlingen ondertekenen. De 

inhoud wordt natuurlijk besproken met de leerlingen door de leerkracht. 

We hanteren op school een set regels voor het gebruik van de computer.  

Kinderen tekenen daarvoor een ‘contract’: 
 

1. Ik ga niet op een chatsite of op een vriendensite (zoals Facebook). 

2. Ik speel geen gewelddadige spelletjes (schieten, bloedvergieten o.i.d.). 

3. Ik wijzig geen instellingen op de computer. 

4. Ik geef nooit mijn naam, adres of telefoonnummer op zonder toestemming van mijn 

ouders. 

5. Ik maak geen foto of filmpje van anderen zonder schriftelijke toestemming 

6. Ik print alleen als ik toestemming heb van mijn meester of juf. 

7. Als ik per ongeluk op een “rare” (sex of geweld) site kom klik ik hem meteen weg. 

8. Ik ga niet op zoek naar “rare” sites. 

9. Ik ga niets downloaden van het internet. 

10. Als er iets is gebeurd wat ik niet leuk vind, vertel ik het aan mijn meester of juf. 

11. Ik stuur alleen een e-mailtje onder begeleiding van mijn meester of juf. 
 

Leerkrachten voegen leerlingen niet toe op hun privé-vriendensite of WhatsApp. 
 

Alle regels en afspraken over het gedrag bespreken we regelmatig met de kinderen.  

Onze gedragsspecialisten volgen ontwikkelingen op dit gebied voortdurend. Zij zijn ook de 

vraagbaak voor collega’s rond individuele vragen m.b.t. gedrag. 

 


