BIJLAGE 4: INTERNETPROTOCOL

Het gebruik van internet op school biedt veel mogelijkheden om het onderwijs te verrijken.
Tegelijkertijd levert het risico’s op, m.n. als het gaat om informatie die m.b.t. de leeftijdscategorie
van de kinderen ongewenst en/of ongeschikt is. Daarom hebben we een internetprotocol opgesteld,
waarmee we risico’s zoveel mogelijk willen voorkomen.
In de groepen 1 t/m 8 kan het internet worden ingezet als leer- en/of ontwikkelingsmiddel. Hiertoe
worden websites, software en apps gebruikt waarbij de leerkracht daartoe opdracht geeft. Tijdens de
lessen sociaal emotionele ontwikkeling en mediawijsheid leren alle leerlingen omgaan met deze
media.
Zowel in het omgangsprotocol als in het protocol sociale media zijn afspraken gemaakt omtrent het
gebruik van internet, websites, software en apps. Leerlingen mogen geen bestellingen doen via
internet of op een andere manier gegevens over zijn persoon of andere personen achterlaten op het
internet, dit conform het privacyreglement van de Groeiling.
Dit protocol is bedoeld voor leerlingen die bewust ongewenste dan wel ongeschikte informatie
opzoeken op het internet. Ongeschikt en ongewenst zijn sites en afbeeldingen met geweld, seks of
grof taalgebruik.
Het per ongeluk bezoeken van een ongewenste site (b.v. via het typen van het adres, via een
zoekmachine of door het klikken op niet-verwachte links) wordt afgedaan met de opmerking, dat dit
een site is, die niet mag worden bezocht. Leerlingen klikken de pagina weg en melden aan de
groepsleerkracht dat e.e.a. geheel per ongeluk is gebeurd
Het bewust bezoeken van een ongeschikte site of afbeelding leidt tot een waarschuwing, die wordt
geregistreerd. De leerkracht spreekt de leerling aan op diens gedrag en geeft aan welke maatregel er
volgt bij herhaald bewust bezoeken van een ongeschikte site of afbeelding.
Bij een tweede bewust bezoek aan een ongeschikte site of afbeelding volgt een passende maatregel,
ook dit wordt geregistreerd. De leerkracht informeert betrokken leerling en meldt e.e.a. bij de
directeur en de ouders. (Zie Omgangsprotocol)

