
 
 
ICT afspraken – Sociale media en gebruik mobiele devices  
  

 
Leerlingen krijgen op steeds jongere leeftijd de beschikking over een smartphone. 
Het abonnement van ouders loopt af en de smartphone wordt doorgegeven aan zoon of dochter. Als 
school zijn wij langzamerhand gewend geraakt aan het feit dat leerlingen hun smartphone mee naar 
school nemen en die ook willen inzetten voor leuke doeleinden. Dit vraagt van de school om een plan 
van aanpak, om afspraken. Het protocol geeft richtlijnen over hoe wij als school omgaan met de 
digitale middelen die ons ter beschikking staan of die de school binnen komen.  

Dit vraagt van ons als school, met de wet privacy in het achterhoofd, om afspraken. Privacy is niet 
zomaar iets: het is een grondrecht. In Europa is privacy vastgelegd in artikel 8 van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens. Per 1 mei 2018 wordt de wet in Nederland nog verder 
aangescherpt. Wij zijn als school verplicht om te kijken hoe wij hier naar handelen en mee omgaan.  

  

Als school kiezen we al bewust niet voor sociale media als: Twitter, Facebook, Instagram etc. Deze 
media zijn te breed en te toegankelijk. Als school maken we wel gebruik van Klasbord en een website. 
Via de website kon u, na inloggen, bij foto’s of beeldmateriaal komen en via Klasbord kreeg u een link 
om foto’s te zien. Binnen de schooltijden maken wij gebruik van digitale devices voor 
verschillende doeleinden.  

  

Richtlijnen voor leerlingen en leerkrachten:  

 Leerkrachten begeleiden leerlingen bij het mediagebruik, zodat methode ondersteunende 
programma’s kunnen worden ingezet.   

 Leerkrachten begeleiden leerlingen in het gebruik van internet en sociale media.   

 Leerkrachten bewaken de wijze waarop het internet wordt bezocht, maar het schoolinternet 
maakt geen gebruik van een filter of een afgesloten systeem. Mocht er onverhoopt 
iets ongewenst verschijnen, dan zal de leerkracht, vanuit een pedagogische aanpak hierop 
inspringen.  

 De leerkracht bepaalt wanneer er met een digitaal device gewerkt mag worden.   

 Op de gang en de weg naar buiten zullen de leerlingen hun telefoon, iPad, of ander apparaat 
uit moeten zetten.  

  

Richtlijnen voor iedereen die de school bezoekt:  

 Het maken van foto’s of filmpjes kan alleen maar met toestemming van diegene die op de foto 
of op het filmpje staan.   

 Het verspreiden van beeldmateriaal, via sociale media (YouTube, Instagram, Snapchat etc.) 
zonder toestemming kan in onze ogen ook niet.   

 Ben je in de school dan gelden de regels van de school en natuurlijk ook de wet 
persoonsbescherming.   
  

Mocht het apparaat gebruikt worden voor doeleinden die niet aangegeven zijn dan zal het ingenomen 
worden en kan de leerling het na school weer terug krijgen.   

  

Het mag geen belemmering zijn als leerlingen niet over een laptop, telefoon of iets dergelijks 
beschikken, de school kan de eigen apparaten inzetten om toch het zelfde doel te bereiken.   

Leerlingen die een apparaat van huis meenemen doen dit in goed overleg met thuis.  

  

De tussenschoolse opvang heeft in het organisatieboek Kinderopvang Solidoe richtlijnen opgesteld. 
Deze richtlijnen zijn duidelijk en zullen tijdens de tussenschoolse opvang ook uitgevoerd worden.   

  

  

 


