
Internet en Social Media protocol op de Jacobaschool 

In dit internetprotocol leggen we het gewenste gedrag van kinderen, leerkrachten en ouders vast. 

Internet op school 

De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de 

kinderen vanaf groep 4 die mogelijkheid te bieden. Wij maken op school gebruik van beveiliging en 

filtering. Wij maken gebruik van LiveWeb. Bij dit programma is een selectie gemaakt van 

verschillende educatieve sites en zoekmachines. Daarnaast biedt het toegang tot onze eigen 

educatiesoftware. 

Waarom internet? 

Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken en 

deskundigen te kunnen raadplegen. De software die in ontwikkeling is verwijst meer en meer naar 

internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Hierdoor worden internetactiviteiten 

steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. 

Algemeen 

Samen met de kinderen en de leerkrachten hebben wij een aantal afspraken gemaakt. Deze 

afspraken worden in de klas besproken. De school en de ouders dragen zorg voor een veilig 

internetklimaat en communiceren  met ouders, leerlingen en leerkrachten hoe zij dit doet. 

Jaarlijks bespreekt de ICT-coördinator de afspraken met leerlingen in de groepen 4 t/m 8. 

Afspraken met leerlingen: 

 Spreek van tevoren met je leerkracht af wat je op internet wilt gaan doen. 

 Geef nooit persoonlijke informatie door op Internet, zoals namen, adressen en 

telefoonnummers, rekeningnummers, wachtwoorden en inlognamen, zonder toestemming 

van de leerkracht (en/of ouders en andere betrokkenen). 

 Vertel het je leerkracht (en thuis je ouders) meteen als je informatie tegenkomt waardoor je 

je niet prettig voelt of waarvan je weet dat dat niet hoort. 

 Als je per ongeluk toch zulke informatie tegenkomt dan hoeft dat niet jouw schuld te zijn. 

Ook in de thuissituatie staan wij open voor de ervaringen van kinderen met internet, er is 

ruimte om vervelende ervaringen ook op de school te bespreken. 

 Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van de leerkracht (thuis de 

ouders) 

 Verstuur bij e-mailberichten nooit foto’s van jezelf of van anderen zonder toestemming van 

de leerkracht (thuis de ouders). 

 Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waarin dingen staan waarvan je 

weet dat het niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt. Bespreek 

ongewenste e-mail altijd met de leerkracht en je ouders. 

 Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet. 



 Pesten, bedreigen, buiten sluiten en schelden via internet (Hyves, MSN, mail, e.d.) hoort niet. 

Doe daar niet aan mee. Op de Jacobaschool wordt dit ongewenst gedrag niet geaccepteerd 

en dit gedrag heeft consequenties. 

 Leerlingen zijn op de hoogte van het feit dat informatie op Social Media altijd vindbaar blijft. 

Afspraken met de leerkrachten: 

 Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden. 

 Sites die wij leerlingen willen laten gebruiken worden eerst door de leerkracht bekeken. 

 Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen. 

 Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen 

bekijken. 

 De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin leerlingen open kunnen vertellen 

wanneer zij op ongewenste, onbedoelde site komen. Het is meestal immers niet hun 

schuld. 

 Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen. 

 Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het 

net terechtkomen. 

 Namen in combinatie met foto’s van leerlingen worden niet op de website gepubliceerd. 

In de voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders. Ook voor het 

publiceren van individuele foto’s wordt eerst toestemming gevraagd. 

 Voor e-mail geldt ook het briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische 

verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten e-mail van leerlingen bekijken. 

Afspraken met de ouders: 

 We gebruiken de schoolmail voor het maken van afspraken. Inhoudelijke informatie over 

uw kind wordt niet per mail besproken. 

 Voor belangrijke zaken over uw kind graag altijd een mondelinge afspraak maken met de 

betreffende leerkracht. 

 De leerkracht controleert regelmatig zijn schoolmail. 

 Ervaringen van leerlingen positief of negatief met internet kunnen op school altijd 

besproken worden. 

 Het plaatsen van filmmateriaal en ander beeldmateriaal gerelateerd aan school mag niet 

zonder toestemming worden geplaatst op internet. 

Social Media 

Social Media zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die 

betrokken is bij scholen. Social Media kunnen een goede bijdrage leveren aan professionaliteit van 

onderwijspersoneel en de kwaliteit van het onderwijs. Het levert echter wel vragen op over het 

gebruik van deze individuele en meestal openbare communicatie. 

Bij Social Media verstaan wij het gebruik van programma’s zoals: Hyves, Facebook, YouTube, Twitter 

en weblogs. Uitgangspunt is dat leerkrachten weten hoe ze hier verstandig mee om kunnen gaan. 

Het digitale gedrag mag niet afwijken van het verwachte gedrag binnen de school. 



Richtlijnen: 

 Leerkrachten van de school delen onderling kennis en andere waardevolle informatie, dit 

doen zij via SharePoint, Parnassys en schoolmail. 

 Leerkrachten publiceren geen vertrouwelijke informatie op Social Media. 

 Leerkrachten maken via Social Media geen persoonlijk contact met leerlingen. 

 Leerkrachten maken vanuit hun professie geen persoonlijk contact met ouders. 

 Leerkrachten gaan niet in discussie met ouders (of leerlingen) via Social Media of e-mail. 

 Leerkrachten zijn persoonlijk verantwoordelijk voor publicatie in TamTam, DigiFlits en 

website. 

 Leerkrachten zijn op de hoogte van het feit dat informatie op Social Media altijd vindbaar 

blijft. 

 Bij twijfel van publicatie wordt altijd overlegd met de schoolleiding. 


