Internetprotocol Basisschool ‘t Nokkenwiel
Waarom een internetprotocol?
Een protocol is een lijst afspraken die je met iemand maakt. In een
internetprotocol staan regels waar je je aan moet houden als je op school
aan het internetten bent. Door dit formulier te ondertekenen laat je zien
dat je het eens bent met de regels en gaan de leerkrachten ervan uit dat
je je hier aan zult houden. Zo zorgen we ervoor dat het internet op onze
school leerzaam, veilig en vooral leuk blijft.
De afspraken:
1. Persoonlijke gegevens zoals foto’s, naam, adres, telefoonnummer
houd je voor jezelf, ook het adres en telefoonnummer van de school
geef je alleen door na toestemming van de leerkracht.
2. Je mag op internet alleen informatie opzoeken die je kunt gebruiken
op school i.v.m. een project, thema, werkstuk of vakgebied.
3. De leerkracht houdt een oogje in het zeil bij internettende
leerlingen. De computers staan zo dat de leerkracht zicht heeft op
het scherm en leerkrachten controleren regelmatig de internet
geschiedenis.
4. Downloaden van bestanden mag niet. Dat kan alleen in overleg met
de ICT Coordin̈ ator (Juf Jacqueline of Meester Branko) en
Heutink.
5. Printen mag alleen met toestemming van de leerkracht. Ophalen
van printwerk doe je bij meester Peter en Juf Jolanda.
6. Sociale Media: Mailen, twitter, facebook, what’s app mag alleen als
de leerkracht daar toestemming voor geeft. Er wordt verwacht dat
als je gebruik maakt van sociale media het aansluit bij een project,
thema, werkstuk of vakgebied op school. Als je met elkaar
communiceert via sociale media gebruik je nette taal.
7. Mocht je thuis gebruik maken van Sociale media en we horen op
school dat er vervelende dingen worden gezegd dan word je daar op
school op aangesproken.
8. Door dit protocol te ondertekenen beloof je dat jij je aan deze
afspraken zult houden.
9. Het internet is leuk en leerzaam, het staat vol met allerlei informatie
dat spannend is om te ontdekken, te bekijken en te onderzoeken.
Doe het veilig, vraag hulp als je iets niet weet of als je iets ziet wat
je niet vertrouwt. Zo blijft het internet ook leuk, veilig en leerzaam.
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Internet contract van groep:
Door dit contract te tekenen beloven wij,
ons te houden aan:
de afspraken van het internetprotocol op Daltonschool “t Nokkenwiel.
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10 tips voor de leerkracht om te zorgen voor een veiliger gebruik van
internet op school.
1 Spreek regels af bij het internetten. Wat kan wel en wat niet? Wat voor
verschil is er tussen thuis- en schoolinternet?
2 Bouw vertrouwen op met de leerlingen.
Als er problemen zijn moet een kind naar je toe willen komen.
3 Blijf in de buurt van internettende leerlingen. Controleer of de
schoolregels worden opgevolgd.
4 Laat persoonlijke gegevens privé blijven.
Let er op dat er over de leerlingen zo weinig mogelijk valt te traceren.
5 Houdt kringgesprekken over het internet. Wat weten leerlingen al, wat
speelt er bij ze? Hoe kun je daar als school op aansluiten?
6 Maak afspraken over hoe wij omgaan met sociale media, denk aan mail,
twitter, what’s app. Maak hier met elkaar afspraken over. Geef aan dat
privé-gebruik ook invloed heeft op school en we problemen samen met
ouders oppakken.
7 Maak zelf ook gebruik van sociale media (What’s app, twitter, facebook,
mail). Zo weet je waar kinderen mee in aanraking (kunnen) komen.
8 Leer van de leerlingen.
Leerlingen internetten veel en vaak. Laat de leerlingen elkaar en de school
informeren.
9 Download geen programmaatjes zonder overleg met de ICTcoordinator.
Downloaden gaat altijd in overleg met Heutink. ̈
10
Door positief te reageren op wat kinderen ontdekken en te praten
over wat ze mee maken, blijft internet veilig, leuk en leerzaam.
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