
 

 

 

 

 

 

De computer op school is een werkstation. Een werkstation is bedoeld om leerlingen 

te helpen met hun werk en met leren.  

Op school wordt een computer dus anders gebruikt dan thuis. 

 

Wat is een protocol? 

Een protocol is een lijst met afspraken die je met iemand maakt. In dit 

internetprotocol maken ouders en kinderen afspraken met school over het gebruik 

van internet. Veel educatieve programma’s gaan al via internet en deze sites worden 

natuurlijk vanzelfsprekend bezocht. Kinderen mogen op school alleen op internet als 

één van de ouders en  het kind het internetprotocol ondertekenen betreffende die 

sites die niet  een directe relatie hebben met het onderwijsleerprogramma.   

 

Afspraken over internet: 

1. Websites die te maken hebben met racisme, discriminatie, grof woordgebruik, 

seks of geweld bezoek ik niet. Ik zoek ook geen beelden die gruwelijk zijn.  

2. Als ik per ongeluk zo’n ‘foute’ websites open, sluit ik die site meteen af. 

Ook meld ik dit bij de meester of juf. 

3. Ik weet dat alle sites die ik open, kunnen worden geregistreerd door school. 

4. De zoekmachine van ‘Kennisnet’ mag ik altijd gebruiken. Andere 

zoekmachines gebruik ik alleen na toestemming van de juf of meester. 

Ik gebruik dan normale woorden die de zoekmachine op moet zoeken.  

5. Ik bezoek geen websites die niets met school te maken hebben zoals 

uitzending- gemist of sites met muziekclips.  

6. Bij spelletjes op de computer via internet worden geen spelletjes met geweld 

gespeeld. De leerkracht bepaalt of iets te gewelddadig is!!! 

7. Online games met wachtwoorden speel ik niet op school. 

8. Chatprogramma’s en Hyves gebruik ik op school niet.  

9. Persoonlijke informatie op internet geef ik niet door. 

(Zoals: achternaam, telefoonnummer, adres, enzovoorts.) 

10. Formulieren vul ik niet in en verstuur ze dus ook niet. 
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11. Bestanden van internet naar de computer halen heet downloaden.  

Downloaden doe ik niet.  

 

Algemene afspraken: 

1. Ik print alleen met toestemming van de meester of juf. 

2. Ik gebruik alleen  CD-ROMs, DVDs of USB sticks van huis als ik toestemming 

van de meester of juf heb gekregen. 

3. Op school gebruiken we (nog) geen e-mail voor kinderen. 

Ik verstuur dus geen mail vanaf school.  

 

Voor al deze afspraken geldt: 

Als je het niet weet of ergens aan twijfelt, vraag het aan je meester of juf! 

 

Ondertekenen 

Als ik mijn handtekening onder het protocol zet, mag ik op school ook  internetten op 

de niet educatieve programma’s na overleg met juf of meester 

Als ik me niet aan de gemaakte afspraken houd:  

1. Na de eerste keer mag ik 4 weken niet meer internetten op school.  

2. Als ik me een tweede keer niet aan de afspraken houd, mag ik nog eens 4 

weken niet meer internetten op school. 

3. Bij een derde overtreding mag ik de rest van het schooljaar niet meer 

internetten. 

 

Naam van het kind  

Groep  

Datum  

Handtekening van het kind 
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